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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện là căn cứ pháp lý quan trọng của công tác thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự 

án của các tổ chức hoặc đáp ứng nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. 

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp 

và Kế hoạch số 6579/KH-STNMT-QLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 

huyện và thành phố Thủ Đức. Ủy ban nhân dân (gọi tắt là UBND) Quận 1 thực 

hiện công tác lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1” và trình Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý để cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn quận trong năm 2022. 

2. Căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

2.1. Các văn bản của Quốc hội 

- Hiến pháp năm 2013. 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014. 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. 

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội 

về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn 

phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29 tháng 11 

năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14, ngày 20 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. 
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2.2. Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về quản lý và phát triển đô thị. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

về thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất. 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

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

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về 

phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố 

Hồ Chí Minh đến năm 2020. 

- Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí 

Minh đến năm 2025. 
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- Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến 

năm 2025.  

- Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. 

- Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành 

phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng 

Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. 

- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. 

2.3. Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất. 

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

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

hoạch sử dụng đất.  

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

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

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-52487.html
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2.4. Văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, ngành. 

* Văn bản của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố 

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2016 của HĐND 

thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của HĐND 

thành phố về công tác quản lý Quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm 

triển khai trên địa bàn thành phố. 

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND 

thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của HĐND 

thành phố về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND 

thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của HĐND 

thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND 

thành phố về thông qua danh mục hủy bỏ các dự án cần thu hồi đất, dự án có 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã 

được HĐND thành phố thông qua. 

- Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND 

thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND 

thành phố về thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

* Văn bản của UBND thành phố 

- Quyết định số 17/2009/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2009 của UBND 

thành phố về phê duyệt Dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống xăng dầu trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2012 của UBND 

thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 (quy 

hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930 ha). 



5 

- Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2014 của UBND 

thành phố về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 1. 

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của UBND 

thành phố về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

- Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của UBND 

thành phố ban hành bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 5512/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của 

UBND thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 1. 

- Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của UBND 

thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 1. 

- Quyết định số 6505/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND 

thành phố về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố giai đoạn đến 

2015 có xét tới 2020. 

- Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của UBND 

thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 1. 

- Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 10 tháng 2 năm 2018 của UBND 

thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1. 

- Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của UBND 

thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1. 

- Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của UBND 

thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư 

phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc 

- giao thông). 

- Quyết định số 4792/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của UBND 

thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 

Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 (nội dung quy hoạch sử 

dụng đất - kiến trúc - giao thông). 

- Quyết định số 4793/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của UBND 

thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 

Tân Định, Quận 1 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông). 

- Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017 của UBND 

thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 

Cầu Kho, Quận 1 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông). 
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- Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của 

UBND thành phố ban hành quy định về bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 2020-2024. 

- Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của 

UBND thành phố ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của 

UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 

của UBND thành phố. 

- Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND 

thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 1. 

- Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của UBND 

thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1. 

- Văn bản số 3652/UBND-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2018 của UBND 

thành phố về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố. 

- Văn bản số 5598/UBND-ĐT ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND 

thành phố về các dự án không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

cấp huyện. 

* Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) 

- Văn bản số 11617/STNMT-QLĐ ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Sở 

TN&MT về báo cáo tình hình thực hiện dự án, đề xuất xử lý các dự án triển khai 

trên địa bàn thành phố. 

- Kế hoạch số 6579/STNMT-QLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 

huyện và Thành phố Thủ Đức. 

- Quyết định số 1072/QĐ-STNMT-QLĐ ngày 15 tháng 11 năm 2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê đất đai năm 

2019. 

* Tài liệu thu thập từ các phòng, ban của UBND Quận 1 

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân quận về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 

2021-2025 (lần 2). 
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- Công văn số 1596/UBND-TCKH ngày 14 tháng 6 năm 2021 của UBND 

quận về việc báo cáo nhu cầu vốn đầu tư các dự án mới thực hiện trong giai 

đoạn 2021-2025. 

- Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của UBND 

quận về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1. 

- Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND 

quận về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND 

quận về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của UBND quận 

báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 

2021 và chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019; thống kê đất đai năm 2020, các quyết 

định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 

2021 trên địa bàn 10 phường. 

3. Mục tiêu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1  

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, nhằm đáp ứng đầy đủ các loại đất để 

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; làm cơ sở pháp 

lý cho thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, 

thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hạn chế, khắc phục tình 

trạng quy hoạch các dự án dàn trải, kéo dài. 

Cụ thể hóa thực hiện quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất trong 

năm 2022 tất cả các dự án thực hiện trên địa bàn quận của các ngành Trung 

ương, thành phố, của quận và 10 phường. 

4. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021; 

- Xác định, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định chỉ tiêu sử 

dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2022 và phân bổ đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã; 

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích đối với các loại đất 

phải xin phép quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất 

đai trong năm 2022 đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử 

dụng đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu 

hồi đất trong năm kế hoạch 2022; 
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- Xác định diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc 

nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất. 

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2022; 

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 

- Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

- Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1; bản vẽ vị trí, 

ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

các phường có thực hiện dự án và báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của Quận 1. 

5. Phương pháp thực hiện 

- Phương pháp thu thập tài liệu và điều tra, khảo sát thực địa: được dùng 

trong việc thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ làm cơ sở để điều tra, khảo sát, 

đối soát tại thực địa, thu thập bổ sung dữ liệu; kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư…. theo kế hoạch sử dụng đất của quận đã được 

UBND thành phố xét duyệt. 

- Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích: trên cơ sở các số liệu, tài 

liệu thu thập được, tiến hành phân loại theo nhóm, thống kê diện tích theo từng 

loại đất cho từng dự án đã được thực hiện, chưa thực hiện theo kế hoạch hoặc 

hủy bỏ; so sánh các chỉ tiêu hiện trạng với chỉ tiêu đề ra trong phương án kế 

hoạch sử dụng đất; tổng hợp và phân tích các yếu tố tác động đến việc thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất năm trước. 

- Phương pháp chuyên gia: tổ chức hội thảo, thẩm định lấy ý kiến đóng 

góp của các Sở, Ngành, UBND quận, lãnh đạo các Phòng, Ban và UBND 10 

phường về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1. 

- Phương pháp kế thừa: phân tích các tài liệu đã có trên địa bàn quận, quy 

hoạch của các ngành đã và đang được xây dựng có liên quan đến việc sử dụng 

đất; tiếp tục đưa vào kế hoạch những dự án chưa hoàn thành nhưng phù hợp với 

phát triển kinh tế - xã hội của quận. 

- Phương pháp bản đồ: sử dụng phần mềm bản đồ MicroStation để xây 

dựng bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 
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6. Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 

Sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 gồm: 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 

(theo mẫu 5.8/BC-KH quy định tại Thông tư số 01/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 tỷ lệ 1:5.000 và bản 

đồ vị trí các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các phường có thực 

hiện dự án. 

* Tài liệu kèm theo: Quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1. 
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Quận 1 nằm ở trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 

tự nhiên 771,81 ha1, được bao bọc bởi sông Sài Gòn, rạch Thị Nghè và rạch Bến 

Nghé. Ranh giới hành chính được xác định: 

- Phía Bắc giáp quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận; 

- Phía Đông giáp thành phố Thủ Đức; 

- Phía Đông Nam giáp Quận 4; 

- Phía Tây Nam giáp Quận 5; 

- Phía Tây giáp Quận 3. 

Với vị trí ở trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1 có mạng lưới 

giao thông đường bộ và giao thông đường thủy khá thuận lợi, là nơi tập trung 

các đầu mối giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị của vùng, trong nước 

và quốc tế. Tất cả tạo cho Quận 1 có nhiều ưu thế trong phát triển kinh tế, đặc 

biệt là lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch. 

1.1.2. Địa hình, địa chất công trình 

Quận 1 có địa hình cao hơn mặt nước biển từ 2 - 6 m, là vùng tương đối 

thấp của một nền móng đất nén dẽ, giàu đá ong (phù sa cổ Đồng Nai) tồn tại 

cách đây mấy vạn năm tuổi.  

Theo các tài liệu về địa chất công trình, tại khu vực trung tâm Thành phố 

Hồ Chí Minh nói chung và Quận 1 nói riêng cấu trúc nền có đặc điểm chung 

như sau: bên dưới là các phức hệ thạch học cát tuổi Pleistoxen trên (amSQ1
3) 

nằm ở độ sâu thay đổi từ 3,0 m tới 20,0 m, bề dày thay đổi từ 5,0 m tới 40,0 m, 

trạng thái chặt vừa đến chặt xen kẹp cát pha phân bố ngay trên lớp sét, sét pha 

trạng thái nửa cứng đến cứng thuộc phức hệ amCMQ2-3 ở độ sâu thay đổi từ 19,0 

m tới 56,0 m, bề dày thay đổi từ 5,0 m tới 25,0 m. Trong lớp cát tuổi Pleistoxen 

trên (amSQ1
3) đôi chỗ xen kẹp lớp mỏng cát pha, trạng thái nửa cứng đến cứng 

có bề dày trung bình từ 1,0 m tới 3,0 m. 

Với những đặc điểm địa chất công trình nêu trên, khi xây dựng công trình 

trên địa bàn Quận 1 cần lưu ý trong xử lý nền móng xây dựng. 

                                           
1 Số liệu thống kê đất đai năm 2020 của Quận 1. 
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1.1.3. Khí hậu 

Quận 1 nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận 

xích đạo. Trong năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa 

khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

- Nhiệt độ cao và điều hòa trong năm, trung bình cả năm khoảng 280C, 

cao nhất đạt 300C (tháng 4) thấp nhất là 25,80C (tháng 12). 

- Số giờ nắng cả năm là 1.892 giờ, tháng 5 có số giờ nắng nhiều nhất 204 

giờ (6 - 7 giờ/ngày), tháng 11 có số giờ nắng ít nhất 136 giờ (4 - 5 giờ/ngày). 

- Độ ẩm không khí: trung bình đạt 76%, nhìn chung không ổn định và có 

sự biến thiên theo mùa, cao nhất vào tháng 8 (mùa mưa) lên đến 82%, thấp nhất 

vào tháng 02 (mùa khô) là 70%, sự chênh lệch độ ẩm không khí giữa 2 mùa 

khoảng 10 - 15%. 

- Lượng mưa: trung bình năm đạt 1.800 mm, đây là một trong vài khu vực 

của thành phố được hưởng sự thông thoáng, ẩm mát quanh năm. Song lượng 

mưa phân bố không đều, tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 11, lớn nhất 

thường xảy ra vào tháng 7 hoặc tháng 10.  

- Gió: Quận 1 nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió mùa chủ 

yếu: từ Biển Đông thổi vào theo hướng Đông Nam - Tây Bắc (chủ yếu từ tháng 

2 đến tháng 4); từ Ấn Độ Dương thổi vào theo hướng Tây Nam - Đông Bắc (chủ 

yếu từ tháng 6 đến tháng 10). Ngoài ra còn có hướng gió từ phương Bắc thổi về, 

thịnh hành vào tháng 11, 12 và tháng 01. 

1.1.4. Thủy văn 

Thủy văn của Quận 1 chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ dao động bán nhật 

triều của sông Sài Gòn (thông qua rạch Bến Nghé và rạch Thị Nghè), mực nước 

thủy triều bình quân thấp nhất là 1,2 m và cao nhất là 2,0 m. 

1.2. Thực trạng môi trường 

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận 1 ngày càng được quan 

tâm, chất lượng môi trường nước và không khí đang từng bước được cải thiện 

thông qua các dự án được thành phố đầu tư: dự án cải thiện môi trường lưu vực 

Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Tàu Hủ - Bến Nghé. Bên cạnh đó đã thường xuyên thực 

hiện công tác duy tu hệ thống thoát nước, mảng xanh, nạo vét hệ thống cống 

thoát nước định kỳ, xử lý nhanh các trường hợp ngập nghẹt phát sinh đột xuất 

trong vòng 24 giờ. 
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Duy trì thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy về tăng 

cường công tác quản lý trật tự đô thị và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 

năm 2018 của Thành ủy thành phố về thực hiện cuộc vận động “Người dân 

Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch 

và giảm ngập nước”. Kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị và vệ 

sinh môi trường trên địa bàn quận. Triển khai thực hiện công tác thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19 đảm bảo 100% chất thải 

rắn sinh hoạt và chất thải rắn y tế trên địa bàn quận được thu gom, vận chuyển 

xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. 

1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội2 

1.3.1. Thực trạng phát triển kinh tế năm 2021 

UBND Quận 1 thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08 tháng 01 

năm 2021 về thực hiện Chương trình phát triển kinh tế theo hướng thương mại, 

dịch vụ, du lịch thông minh giai đoạn 2020 - 2025. 

a. Thu ngân sách nhà nước; tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước 

- Công tác thu thuế được theo dõi, nắm bắt sát sao các khoản phát sinh 

thường xuyên, đột biến của các doanh nghiệp trọng điểm; qua đó kịp thời làm 

việc, vận động doanh nghiệp nộp ngay vào NSNN các khoản thuế phát sinh; Số 

ước thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/12/2021, lũy kế đạt 19.140,292612 tỷ 

đồng, đạt tỷ lệ 119% dự toán giao (chỉ tiêu 16.089 tỷ đồng). Tỷ lệ giải ngân từng 

công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách lũy kế đạt 167,499 tỷ đồng, tương 

đương tỷ lệ 89,87% kế hoạch năm. 

b. Về phát triển du lịch 

Triển khai thực hiện 02 gói thầu về phát triển du lịch “Xây dựng phần 

mềm ứng dụng khai thác quản lý các điểm đến tại Quận 1” và gói thầu “Biên 

tập, phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Quận 1”. Từ đó đã xây dựng và số 

hóa hệ thống dữ liệu du lịch Quận 1 đưa lên Trang thông tin điện tử Quận 1 

nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tour, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn Quận 

1 đến du khách trong và ngoài nước gồm 546 điểm chia thành 4 nhóm đối 

tượng: (1) Tài nguyên du lịch (34 điểm); (2) Cơ sở lưu trú (446 điểm); (3) Cơ sở 

kinh doanh ăn uống (42 điểm); (4) Điểm mua sắm vui chơi giải trí (24 điểm). 

1.3.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

a. Dân số 

Dân số của Quận 1 trong năm 6 tháng đầu năm 2021 là 141.848 người (nữ 

là 76.670 người, chiếm tỷ lệ 54,05%), tập trung đông ở các phường Tân Định 

(22.276 người), phường Nguyễn Cư Trinh (20.937 người), phường Phạm Ngũ 

Lão (15.125 người), thấp nhất tại phường Nguyễn Thái Bình (9.894 người). 

                                           
2 Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 05/01/2022 của UBND Quận 1 báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 
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Mật độ dân số toàn quận là 18.379 người/km2, phân bố không đồng đều ở 

các phường, cao nhất là phường Cầu Ông Lãnh 45.844 người/km2, thấp nhất là 

phường Bến Nghé 4.628 người/km2. 
Bảng 1. Dân số, mật độ dân số 6 tháng đầu năm 2021 của Quận 1 

STT Đơn vị hành chính 
Dân số  

(Người) 
Mật độ  

(người/km2) 

1 Phường Tân Định 22.276 35.319 

2 Phường Đa Kao 14.499 14.606 

3 Phường Bến Nghé 11.491 4.628 

4 Phường Bến Thành 11.771 12.705 

5 Phường Nguyễn Thái Bình 9.894 20.016 

6 Phường Phạm Ngũ Lão 15.125 30.519 

7 Phường Cầu Ông Lãnh 10.535 45.844 

8 Phường Cô Giang 11.586 32.309 

9 Phường Nguyễn Cư Trinh 20.937 27.448 

10 Phường Cầu Kho 13.733 39.910 

  Toàn quận 141.848 18.379 

(Nguồn: Chi cục thống kê Quận 1) 

b. Lao động, việc làm và thu nhập 

Lực lượng lao động của Quận 1 khá dồi dào, đặc biệt là lao động có trình 

độ chuyên môn cao, đủ sức tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, 

đây là nguồn lực rất quan trọng, có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh 

tế xã hội chung của quận và thành phố. 

Trong năm 2021, đã tiếp nhận 250 Thỏa ước lao động tập thể theo Quyết 

định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh; giải quyết hồ sơ đăng ký lao động cho 700 doanh nghiệp với tổng số lao 

động 3.000 người (700 nữ); đã thực hiện giải quyết việc làm cho 3.000 lượt 

người; tạo việc làm mới cho 800 người. 

1.3.3. Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các giải pháp tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; UBND 

quận duy trì họp giao ban hàng tháng, qua đó chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

10 phường phối hợp Phòng Quản lý đô thị (Đội Quản lý trật tự đô thị), Đội 

Thanh tra địa bàn Quận 1 - Sở Xây dựng, Công an phường, bảo vệ dân phố, dân 

quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

nghiêm và kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo Quyết định số 
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30/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố về ban 

hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh và Kế hoạch liên tịch số 16567/KHLT-SXD-UBND ngày 19 tháng 12 năm 

2019 giữa Sở Xây dựng và UBND Quận 1 về việc tăng cường công tác phối hợp 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 1; kịp thời có ý kiến, hướng dẫn 

người dân trong việc cải tạo sửa chữa nhà và phá dỡ công trình xây dựng cũ để 

đầu tư xây dựng mới theo giấy phép xây dựng; hướng dẫn, tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc xin 

cấp giấy phép xây dựng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật (3).  

Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, quận đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ 

đạo của thành phố, của Sở, Ban ngành về việc tổ chức hoạt động xây dựng trong 

thời điểm phòng chống dịch Covid-19 (4); đảm bảo 100% công trình xây dựng 

trên địa bàn chấp hành đúng chỉ đạo của thành phố về điều kiện hoạt động xây 

dựng trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19; các công trình không đủ 

điều kiện đã ngưng thi công theo Chỉ thị 12-CT/TU của Thành ủy Thành phố Hồ 

Chí Minh do đó, không phát sinh vi phạm xây dựng. Triển khai Quyết định số 

3327/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 thành phố về ban hành tiêu chí phân loại công trình được phép xây 

dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại công trình trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị phương án tái khởi công các dự án, các 

công trình đầu tư xây dựng đủ điều kiện trong giai đoạn bình thường mới. 

1.3.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

a. Giao thông (đường bộ, đường thủy) 

Hệ thống giao thông của quận tương đối hoàn chỉnh; các tuyến đường bộ 

liên kết với nhau và kết nối với khu vực lân cận của thành phố. Vì vậy, Quận 1 

rất thuận lợi và có điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội cũng như giao lưu 

văn hóa trong khu vực và quốc tế. 

- Giao thông đường bộ: mạng lưới giao thông đường bộ có 132 tuyến 

đường lớn với các tuyến quan trọng như: đường Nguyễn Thị Minh Khai, Điện 

Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức 

Thắng, Lê Duẩn,… Đặc biệt từ khi Đại lộ Võ Văn Kiệt và hầm vượt sông Sài 

                                           
3 Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 425 lượt hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng (trong đó đã cấp mới 164 Giấy phép 

xây dựng, gia hạn 13 GPXD, điều chỉnh 28GPXD); kiểm tra 1.420 lượt/488 công trình xây dựng trên địa bàn và 

643 trường hợp sửa chữa; phát sinh 02 công trình vi phạm xây dựng sai phép, 03 công trình xây dựng không 

phép và 02 công trình vi phạm xây dựng khác. Tăng cường tuyên truyền, đôn đốc tự khắc phục các quyết định 

xử phạt có hiệu lực. Tiếp nhận và xử lý 114/114 ý kiến của người dân về quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng 

trên địa bàn quận thông qua phần mềm trực tuyến. 
4 Văn bản số 8079/SXD-TT ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại công trình xây dựng, Văn bản số 8080/SXD-VP ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng về triển khai 

thực hiện Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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Gòn được đưa vào sử dụng đã góp phần kết nối giao thông của Quận 1 với các 

quận khác trên địa bàn thành phố. 

Tuy nhiên, giao thông bộ của Quận 1 hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu 

của nhân dân đặc biệt là tình trạng kẹt xe, các bãi đỗ xe cho khu vực trung tâm 

thành phố chưa được bố trí phù hợp. 

- Giao thông đường thủy: tiếp giáp với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phía 

Bắc), sông Sài Gòn (phía Đông) và rạch Bến Nghé (phía Đông Nam) nên Quận 1 

có ưu thế lớn trong phát triển hệ thống giao thông đường thủy. Hệ thống tàu buýt 

đường sông từ trung tâm Quận 1 đến các quận lân cận với chất lượng dịch vụ cao, 

góp phần giảm tải áp lực cho giao thông đường bộ và kết hợp phục vụ du lịch, tuy 

nhiên chưa được khai thác hiệu quả. 

b. Cơ sở giáo dục - đào tạo 

Hoàn thành công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp, 

chuyển trường theo Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 

của UBND Quận 1. Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật 

chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn Quận 1; chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo 

vệ sinh, an toàn và thuận lợi cho học sinh đến trường trong mùa dịch; chấn 

chỉnh, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục học sinh, môi trường đạt chuẩn 

văn hóa ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 1. 

Về công tác đào tạo, dạy nghề: có 01 trung tâm đào tạo nghề, hàng năm 

đào tạo nhiều lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cho nhu cầu phát triển 

KTXH của quận nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Ngoài ra, còn 

có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, góp phần vào công 

tác đào tạo và giải quyết việc làm trên địa bàn quận trong thời gian qua. 

c. Cơ sở y tế 

Các hoạt động y tế được tập trung đảm bảo, công tác chăm lo, hỗ trợ các 

đối tượng chính sách, người nghèo, người có công... tiếp tục được quan tâm, góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác phòng, chống các loại dịch 

bệnh và dịch Covid-19 được quan tâm và triển khai kịp thời. Quán triệt, triển 

khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch trên 

toàn địa bàn quận. Thành lập các Tổ chỉ đạo, Đoàn thẩm định, kiểm tra các nội 

dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế. 

d. Văn hóa, thông tin thể thao 

Phối hợp quản lý 23 di tích đã được xếp hạng (01 di tích Quốc gia đặc 

biệt, 11 di tích cấp Quốc gia, 11 di tích cấp thành phố) và 26 công trình địa điểm 
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nằm trong danh mục kiểm kê. Trong năm 2021 đã tổ chức tốt các hoạt động 

tuyên truyền, cổ động chính trị nhân các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại của 

đất nước; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đại hội đại biểu Đảng 

cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

e. Chợ 

Trên địa bàn quận có 09 chợ, trong đó có 05 chợ nhà lồng (chợ Bến 

Thành, Tân Định, Thái Bình, Dân Sinh và Đa Kao), 01 chợ đêm Bến Thành 

(thuộc 2 tuyến đường Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh) và 02 chợ tạm (chợ Tôn 

Thất Đạm, Nguyễn Văn Tráng). Các chợ đều phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi 

hàng hóa của người dân, trong đó có những chợ đã có bề dày lịch sử lâu đời như 

chợ Bến Thành, chợ Tân Định, chợ Thái Bình,… đặc biệt chợ Bến Thành được 

xem là biểu tượng của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.  

1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

1.4.1. Những thuận lợi 

Quận 1 có vị thế nằm ở khu vực trung tâm của một đô thị có tốc độ phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh nhất trong cả nước.  

Địa hình tương đối bằng phẳng, địa chất công trình khá tốt, hệ thống giao 

thông đường bộ, đường thủy đều thuận tiện. Trong thời gian qua, thành phố đã 

đầu tư xây dựng những công trình đường sắt đô thị quan trọng, kết nối khu vực 

trung tâm thành phố với các vùng khác, đây được xem là một trong những lợi 

thế của Quận 1 trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, Quận 1 có nhiều danh 

lam thắng cảnh, những di tích lịch sử nổi tiếng cũng như công trình văn hóa tồn 

tại hàng trăm năm, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham 

quan, chiêm ngưỡng. 

Tình hình KTXH của quận chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu về 

phát triển kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước, tập trung các giải pháp thu thuế 

đọng trên địa bàn quận; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động: chương trình kết 

nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, phối hợp Sở Du lịch tổ chức lễ ra mắt Phố đi bộ 

Bùi Viện, đưa vào hoạt động “Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian” 

tại đường Nguyễn Văn Chiêm và tại công viên Bách Tùng Diệp… 

1.4.2. Những khó khăn 

Trong năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hầu 

hết các ngành, lĩnh vực. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các 

cấp và sự chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tình hình KTXH, an 

ninh - quốc phòng trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững.  
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Quý 1 và quý 2 có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất khá, bước sang quý 

3, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thành phố thực hiện giãn 

cách theo Chỉ thị 16, đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Giá trị sản xuất trong quý 3 giảm 41,45% so cùng kỳ. Ước tính tổng giá 

trị sản xuất trong 9 tháng đầu năm giảm 8,97% so cùng kỳ. 

Diện tích tự nhiên của quận nhỏ, giá trị quyền sử dụng đất cao nên việc bố 

trí các công trình hạ tầng xã hội cũng gặp nhiều khó khăn. 

1.4.3. Những nguyên nhân gây ra khó khăn, tồn tại 

Quận 1 có diện tích tự nhiên nhỏ, mật độ dân số đông, mật độ xây dựng 

lớn, giá trị quyền sử dụng đất cao nên khó khăn trong việc thu hút đầu tư, bồi 

thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng, các 

công trình công cộng phục vụ phát triển KTXH. 

Quận 1 là trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tập trung của các 

cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế - xã hội, các hoạt động buôn bán, kinh 

doanh diễn ra sôi động. Số lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, trong đó 

nhiều phương tiện không thực hiện nghiêm chế độ bảo hành, bảo dưỡng định kỳ 

làm tăng lượng khí thải ra môi trường không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của người 

tham gia giao thông mà còn gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí thành phố, 

nguy cơ gây tác động lâu dài đến chất lượng cuộc sống người dân.  

Việc thực hiện nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị trong một bộ phận 

dân cư còn hạn chế, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vẫn còn 

nhưng chưa có biện pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề hiệu quả nên sử dụng vỉa hè để 

buôn bán làm nguồn thu nhập chính. 

Trên địa bàn Quận 1 thỉnh thoảng còn tình trạng ngập nước cục bộ khi có 

triều cường và mưa nhiều. Nguyên nhân: hệ thống thoát nước tiết diện nhỏ, 

không đủ để thoát nước khi mưa lớn kết hợp cùng lúc với triều cường lên. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

2.1.1. Đánh giá theo số lượng dự án 

Theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của 

UBND thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1, có 

09 dự án đăng ký thực hiện gồm: 

- 02 dự án đăng ký thực hiện thu hồi đất;  

- 02 dự án đăng ký thực hiện giao đất;  

- 02 dự án đăng ký thực hiện thuê đất; 

- 02 dự án đăng ký thực hiện chuyển mục đích quyền sử dụng đất; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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- 01 trường hợp đăng ký thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất. 

Kết quả thực hiện như sau: 

a. Đối với 02 dự án đăng ký thực hiện thu hồi đất: 01 dự án đã có quyết 

định thu hồi đất, 01 dự án chưa có quyết định thu hồi đất. Cụ thể: 

- Dự án đã có quyết định thu hồi đất: Dự án Cầu Thủ Thiêm 2. Trong năm 

2021 UBND quận đã ban hành 09 quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 2 (02 quyết định đối với tổ chức, 07 quyết định đối 

với hộ gia đình, cá nhân). 

- Chưa có quyết định thu hồi đất đối với 01 dự án: Dự án đầu tư xây dựng 

cao ốc văn phòng - Trung tâm thương mại giải trí - Căn hộ và chỉnh trang đô thị 

khu Tứ giác Nguyễn Cư Trinh (dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2016 của Quận 1):  

- Về chủ trương đầu tư: Ngày 20 tháng 01 năm 2006, Văn phòng HĐND 

và UBND thành phố có Thông báo số 53/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Đua về chủ trương đầu tư dự 

án khu Mã Lạng, Quận 1; theo đó: chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mã Lạng, 

giới hạn bởi đường Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh - Cống 

Quỳnh của Công ty TNHH sản xuất - kinh doanh - xuất nhập khẩu Bình Minh 

(gọi tắt là Bitexco). Đề nghị Công ty Bitexco phối hợp với các cơ quan chức 

năng xây dựng cụ thể nội dung dự án. Ngày 21 tháng 6 năm 2006, Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố có Thông báo số 400/TB-VP truyền đạt kết luận 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Hải tại cuộc họp Thường 

trực Ủy ban nhân dân thành phố ngày 05 tháng 6 năm 2006, theo đó Thường 

trực Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất về chủ trương giao Công ty Bitexco 

làm chủ đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng - Trung tâm thương mại giải 

trí - Căn hộ và chỉnh trang đô thị khu tứ giác Mã Lạng và kết hợp đầu tư dự án 

tứ giác Bến Thành (giới hạn bởi 04 tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - 

Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính), Quận 1. 

- Về công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng: Năm 2017, 

theo ủy quyền của UBND thành phố (tại văn bản số 1509/UBND-ĐT ngày 24 

tháng 3 năm 2017), UBND Quận 1 đã ban hành và niêm yết công khai Thông 

báo thu hồi đất đối với các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong phạm vi ảnh 

hưởng của dự án; đồng thời, đã tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, 

thuê đơn vị thẩm định giá độc lập, lập phương án tái định cư, xác định mức giá 

bồi thường.  

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 

3913/SKHĐT-KHĐN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn thực hiện 

Luật Đầu tư đối với dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh.  
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Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 

4095/BKHĐT-PC gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư với nội dung “căn cứ quy định tại 

Khoản 5 Điều 68 và Điều 69 Luật Đầu tư năm 2014, UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh, Cơ quan đăng ký đầu tư và các cơ quan liên quan có trách nhiệm rà soát, 

đánh giá nội dung cũng như quá trình thực hiện Dự án, trong đó cần làm rõ cơ 

sở pháp lý của việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án để bảo đảm tuân 

thủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây 

dựng và pháp luật liên quan có hiệu lực tương ứng trong từng thời kỳ”.  

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Văn phòng UBND thành phố có văn bản số 

7353/VP-DA, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Võ Văn Hoan “giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan 

nghiên cứu kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, khẩn trương tham 

mưu đề xuất UBND thành phố theo đúng quy định”.  

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 

7503/SKHĐT-KTĐN gửi Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và UBND 

Quận 1 về dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh đề nghị có ý kiến về cơ sở pháp 

lý đối với chủ trương đầu tư của dự án. 

Ngày 16 tháng 10 năm 2020, UBND Quận 1 đã có công văn số 

2477/UBND-BBT gửi UBND thành phố về triển khai dự án Khu Tứ giác 

Nguyễn Cư Trinh. 

Ngày 05 tháng 3 năm 2021, UBND Quận 1 đã có công văn số 

519/UBND-TNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc liên quan thực hiện dự án. 

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Văn phòng UBND thành phố có văn bản số 

463/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn thành phố 

về tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, có nội dung: “8. Về dự án Khu tứ giác 

Nguyễn Cư Trinh (Tứ giác Mã Lạng), Quận 1: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 

trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan và rà soát cơ sở pháp lý, 

tham mưu việc thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư dự án Khu Tứ giác Nguyễn 

Cư Trinh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời đề xuất phương án đầu tư 

dự án theo quy định hiện hành”.  

Do vậy, dự án phải tạm dừng, chờ chỉ đạo mới của UBND thành phố. 

b. Đối với 07 dự án còn lại:  

- 02 dự án đăng ký thực hiện giao đất:  

(1) Xây dựng trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao 

(tại số 2 đường Đinh Tiên Hoàng) (dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2015 của Quận 1):  
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Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp thành phố.  

Ngày 10 tháng 7 năm 2007, UBND thành phố ban hành Quyết định số 

3029/QĐ-UBND về thu hồi đất để tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt 

bằng chuẩn bị xây dựng trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao 

tại phường Đa Kao, Quận 1. Theo đó, UBND thành phố giao UBND Quận 1: 

“- Ban hành Quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng đất trong phạm vi dự án. 

- Tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.” 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND Quận 1 đã ban hành các 

quyết định thu hồi đất; đồng thời, tổ chức bồi thường, di dời 01 tổ chức và 29/30 

hộ dân trong phạm vi dự án, còn 01 hộ dân (hộ ông Vũ Huy Long) chưa chấp 

thuận di dời, bàn giao mặt bằng. 

Ngày 03 tháng 8 năm 2020, UBND Quận 1 có văn bản số 1836/UBND-

BTT gửi UBND thành phố về hỗ trợ hộ ông Vũ Huy Long tại dự án trường THPT 

Năng khiếu Thể dục thể thao số 02 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 

Quận 1. Theo đó, UBND Quận 1 báo cáo tiến độ như sau: 

“Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 

1 có buổi làm việc với Ban Tôn giáo thành phố về việc vận động hộ ông Vũ Huy 

Long tại dự án trường THPT Năng khiếu thể dục thể thao, số 02 đường Đinh 

Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 

có buổi làm việc với Ban Tôn giáo thành phố về việc vận động hộ ông Vũ Huy 

Long, kết quả: “Ban Tôn giáo đã vận động ông Vũ Huy Long chấp hành chủ 

trương, di dời bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án trong tháng 3 năm 2020. 

Nếu sau thời hạn ngày 20 tháng 3 năm 2020, ông Long không cung cấp hồ sơ thì 

xem như không có hồ sơ”. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, UBND Quận 1 tiếp xúc, vận động và giải 

thích cho ông Vũ Huy Long về chính sách áp dụng tại dự án. Đồng thời, giao 

phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 hướng dẫn 

ông Vũ Huy Long về việc cam kết, tường trình đối với quá trình sang nhượng, 

sử dụng nhà số 2Bis (trái) đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao. Ngày 01 

tháng 6 năm 2020, ông Vũ Huy Long cung cấp giấy tường trình, cam kết về quá 

trình sang nhượng, sử dụng, chưa hưởng chính sách nhà, đất đến Ban Bồi 

thường giải phóng mặt bằng Quận 1… 

… UBND Quận 1 kiến nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết chính 

sách bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Vũ Huy Long như trường hợp thuê nhà 

thuộc sở hữu Nhà nước có giấy tờ hợp lệ”. 
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Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

thành phố có văn bản số 291/BCĐBT về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư hộ ông Vũ Huy Long trong dự án trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao, 

số 2 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, có ý kiến: Đề nghị 

UBND Quận 1 căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 

2008 của UBND thành phố và ý kiến của Sở Xây dựng tại công văn số 

6885/SXD-QLN&CS ngày 07 tháng 6 năm 2019 để tính bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư cho ông Vũ Huy Long theo quy định; nếu có phát sinh khó khăn, vướng 

mắc thì báo cáo Sở Xây dựng hướng dẫn. Trường hợp Sở Xây dựng có ý kiến 

hướng dẫn mà vẫn còn khó khăn, vướng mắc thì mới có văn bản báo cáo, đề 

xuất cụ thể để Ban Chỉ đạo có ý kiến hướng dẫn thực hiện.  

Ngày 10 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng có công văn số 4842/SXD-

QLN&CS về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hộ ông Vũ Huy Long tại dự án. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 

đã có Tờ trình số 90/TTr-BBT trình UBND Quận 1 liên quan kế hoạch cưỡng 

chế thực hiện thu hồi đất đối với hộ ông Vũ Huy Long chưa tự nguyện bàn giao 

mặt bằng tại dự án. 

Do đó, dự án không kịp thực hiện trong năm 2021, sau khi hoàn thành 

công tác giải phóng mặt bằng, UBND Quận 1 tổng hợp, gửi hồ sơ về Sở 

TN&MT để làm thủ tục giao đất cho chủ đầu tư. 

(2) Cống kiểm soát triều Bến Nghé: (dự án được đưa vào Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2016 của Quận 1). 

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Trung Nam BT 1547. Dự án thuộc địa bàn 

Quận 1 và Quận 4. Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình vẫn đang thi công 

và trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan để đưa vào hoạt động theo 

tiến độ của Dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thiện do phụ lục hợp đồng 

BT vẫn chưa được Ủy ban nhân dân thành phố ký và chưa được gia hạn thời 

gian tái cấp vốn cho dự án.  

Tại buổi làm việc ngày 26 tháng 11 năm 2021 với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường quận, đại diện chủ đầu tư thông tin dự án sẽ hoàn thành thi công 

trong tháng 12 năm 2021, sẽ hoàn tất các thủ tục quyết toán trong năm 2022, sau 

khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư sẽ thực hiện thủ tục xin giao đất. 

- 02 dự án đăng ký thực hiện thuê đất:  

(1) Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn (Thương xá Tax) (dự án 

được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 1) 

Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một 

thành viên. 
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Ngày 05 tháng 01 năm 2018, UBND Quận 1 có văn bản số 20/UBND-

BBT về việc xác nhận hoàn thành công tác thu hồi đất và bàn giao toàn bộ khu 

đất dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, khách sạn, văn phòng tại vị trí 

Thương xá Tax, phường Bến Nghé, Quận 1. Theo đó, UBND Quận 1 “xác nhận 

dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn 

tại vị trí Thương xá Tax, phường Bến Nghé, Quận 1 đã hoàn thành công tác thu 

hồi đất và bàn giao 100% mặt bằng trống cho chủ đầu tư”. 

Sau khi được bàn giao mặt bằng, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - 

TNHH Một thành viên có văn bản số 1589/TCT-DATAX ngày 23 tháng 11 năm 

2018 về thủ tục thuê đất khu đất dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng 

và khách sạn tại vị trí Thương xá Tax, phường Bến Nghé, Quận 1 gửi Sở 

TN&MT. Theo đó, Chủ đầu tư “đề nghị Sở TN&MT xem xét, trình UBND thành 

phố ban hành quyết định cho phép Công ty được thuê đất theo quy định…”. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, UBND thành phố có văn bản số 

1499/UBND-DA về Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng, khách 

sạn tại vị trí Thương xá Tax, số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Bến 

Nghé, Quận 1. Theo đó UBND thành phố báo cáo, kiến nghị gửi Thủ tướng 

Chính phủ: “+ Chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - 

TNHH Một thành viên thuê phần diện tích đất công do Nhà nước quản lý tại số 

135 đường Nguyễn Huệ (diện tích 3.770 m2) và số 39 đường Lê Lợi (diện tích 

đất 3.860 m2), phường Bến Nghé, Quận 1 theo điểm i, khoản 2, Điều 118 Luật 

Đất đai để đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ thương 

mại văn phòng khách sạn tại vị trí Thương xá Tax, Quận 1…” 

Tuy nhiên đến nay Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa có ý kiến đối với kiến 

nghị của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến nội dung trên. 

(2) Dự án đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường 

thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (xin thuê đất làm 02 Bến khách: bến 

Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình và bến Calmette, phường Cầu 

Ông Lãnh) (dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 1) 

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thường Nhật. Ngày 08 tháng 7 năm 2020, 

Chủ đầu tư có văn bản số 85/BC-TN gửi Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý 

dự án các công trình giao thông thành phố báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện 

Thông báo số 318/TB-SGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Sở Giao thông 

vận tải về nội dung kết luận cuộc họp ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Phó Giám 

đốc Sở Giao thông vận tải Bùi Hòa An về tình hình, tiến độ thực hiện Dự án đầu 

tư hai tuyến hành khách công cộng bằng đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh. Theo đó, chủ đầu tư kiến nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp với các 

sở, ngành, UBND quận nơi đặt các bến và tổ chức liên quan thúc đẩy tiến độ giao, 

thuê đất cho Dự án. 
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Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Văn phòng UBND thành phố có Thông báo số 

734/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn 

Hoan tại cuộc họp nghe báo cáo về vị trí, diện tích giao đất, cho thuê đất để đầu tư 

xây dựng các bến thủy nội địa thuộc dự án đầu tư 2 tuyến vận tải hành khách công 

cộng bằng đường thủy theo hợp đồng BOO. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo: 

“4.1. Về quy hoạch: giao UBND các quận khẩn trương rà soát quy hoạch 

các bến thủy nội địa trên địa bàn, lấy ý kiến Sở Xây dựng đối với các bến có quy 

hoạch xây dựng hiện hữu là đất công viên, cây xanh; đề xuất việc điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 các bến thuộc địa bàn (nếu có) để đảm bảo 

phù hợp quy hoạch xây dựng bến thủy nội địa; tổng hợp đề xuất gửi Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc để thẩm định về quy hoạch. 

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đối với bến Trung tâm Bình Triệu và 

các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 

10 năm 2020. 

4.2. Về thủ tục giao đất, cho thuê đất: 

a. Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính (Thường trực Ban Chỉ 

đạo 167) và UBND các quận: rà soát nguồn gốc, cơ sở pháp lý và hiện trạng các 

khu đất dự kiến xây dựng các bến thủy nội địa thuộc Dự án. Tổng hợp danh 

mục, phân loại theo hướng các khu đất sẽ được giải quyết thủ tục giao đất, cho 

thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và các khu đất phải được sắp xếp theo 

quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

(nếu có) để trình Ban Chỉ đạo 167 Thành phố quyết định; báo cáo, đề xuất 

UBND thành phố trong tháng 11 năm 2020. 

a. Sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt quy hoạch và xác định cơ sở pháp lý 

trong giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất (theo điểm 4.1 và mục a điểm 4.2 

của Thông báo này), giao Sở TN&MT khẩn trương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định 

và trình UBND thành phố giải quyết thủ tục sử dụng đất đối với tất cả các bến 

thủy nội địa thuộc dự án theo quy định pháp luật. Thời hạn giải quyết hoàn 

thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020”. 

Hiện nay, chủ đầu tư dự án đang phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thực hiện các thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng theo hướng dẫn của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, nên chưa đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét quyết định việc thuê đất trong năm 2021. 

- 02 dự án đăng ký thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất:  

(1) Xây dựng Căn hộ và Văn phòng cao tầng tại số 11D đường Thi Sách 

(dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 1):  
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Dự án do Công ty TNHH Trung tâm thương mại và Căn hộ Sài Gòn làm 

chủ đầu tư. Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Chủ đầu tư có văn bản số 22/1018/CV-

TTTM&CHSG gửi Sở TN&MT đề nghị “xem xét cho chuyển đổi hình thức sử 

dụng đất từ thuê đất để góp vốn liên doanh sang giao đất để đầu tư xây dựng 

Trung tâm Thương mại và căn hộ để bán và cho thuê”. 

Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Sở TN&MT có văn bản số 2532/STNMT-

QLĐ gửi UBND thành phố kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc sử 

dụng đất của dự án. Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Văn phòng UBND thành phố có 

văn bản số 3102/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Võ Văn Hoan giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến đề nghị 

của Sở TN&MT để giải quyết kiến nghị sử dụng đất theo quy định pháp luật. 

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 

6875/SKHĐT-KTĐN gửi Sở TN&MT cho ý kiến về những kiến nghị liên quan 

đến dự án.  

Ngày 04 tháng 5 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 

3251/STNMT-QLĐ gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị: “Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý các kiến nghị của Công ty TNHH Trung tâm 

thương mại và Căn hộ Sài Gòn”. 

Ngày 10 tháng 5 năm 2021 và ngày 15 tháng 5 năm 2021 Chủ Đầu tư có 

đơn kiến nghị gửi UBND thành phố về việc xin xác định giá đất để nộp tiền sử 

dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 

6059/STNMT-QLĐ về khu đất tại số 11D đường Thi Sách, phường Bến Nghé, 

Quận 1 gửi Công ty TNHH Trung tâm thương mại và Căn hộ Sài Gòn, nêu rõ: 

“Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ xem xét, giải quyết các nghĩa vụ tài chính bổ sung về tiền sử dụng đất 

(nếu có) và các thủ tục đất đai khác có liên quan theo quy định pháp luật”. 

Đến nay công ty vẫn chưa được xét xác định giá đất để nộp tiền sử dụng 

đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ và tiếp tục chờ xem 

xét sau khi UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo cụ thể. 

(2) Trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ tại số 4 đường Thi Sách, số 

3 đường Thái Văn Lung (dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

của Quận 1):  

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tân Thành. Theo 

báo cáo của Chủ đầu tư do tình hình dịch bệnh kéo dài, nên chủ đầu tư chưa 

thực hiện thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021, kiến 

nghị UBND Quận 1 xem xét chuyển tiếp sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện. 
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- 01 trường hợp đăng ký thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất: tại số 

71C (trệt) đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1 (dự án 

được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1): 

Trường hợp này do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đăng ký. 

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, cả thành phố 

tập trung chống dịch nên chưa tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế 

hoạch được duyệt. Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đang lập hồ 

sơ đấu giá theo quy định pháp luật. 

2.1.2. Kết quả chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân 

Theo kế hoạch được duyệt, trong năm 2021 có 02 trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân với diện tích là 133,83m2. Kết quả thực 

hiện như sau: 

- 01 trường hợp đã có quyết định của UBND quận cho phép chuyển mục 

đích (Quyết định số 7264/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND Quận 1): tại 

địa chỉ 225F Trần Quang Khải, phường Tân Định. 

- 01 trường hợp người dân chưa nộp hồ sơ xin chuyển mục đích trong năm 

2021: Thửa đất tại địa chỉ số 15 Trần Khắc Chân, phường Tân Định. 

2.1.3. Đánh giá theo chỉ tiêu các loại đất 

Số liệu hiện trạng sử dụng đất theo kết quả thống kê đất đai năm 2020 có 

sự chênh lệch so với số liệu hiện trạng năm 2020 được xây dựng trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 do đó sẽ có sự sai khác khi đánh giá kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1. 

Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sẽ dựa 

trên số liệu thống kê đất đai năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (có 

điều chỉnh cho phù hợp với thống kê đất đai năm 2020). Kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 như sau: 

Bảng 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1 

Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

 trạng 

SDĐ 

2020 

(thống 

kê) 

Năm 2021 

Chỉ 

tiêu  

kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

kế 

hoạch 

So sánh KH/HT 

So sánh  

KH/HT 

(theo 

hướng 

dẫn của 

Bộ 

TNMT) 

Kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(QĐ 

1320/ 

QĐ-

UBND) 

Kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(thống kê 

2020) 

Kết quả 

thực 

hiện 

năm 

2021 

Tăng 

(+) 

Giảm 

(-) 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)= 

(6)-(4) 

(9)= 

(7)-(4) 

(10)= 

(9)-(8) 

(11)=(9) 

/(8)*100 

(12)= 

(7)/(5)*100 

  Tổng diện tích tự nhiên  771,81 771,81 771,81 771,81     100,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 771,81 771,81 771,81 771,81     100,00 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

 trạng 

SDĐ 

2020 

(thống 

kê) 

Năm 2021 

Chỉ 

tiêu  

kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

kế 

hoạch 

So sánh KH/HT 

So sánh  

KH/HT 

(theo 

hướng 

dẫn của 

Bộ 

TNMT) 

Kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(QĐ 

1320/ 

QĐ-

UBND) 

Kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(thống kê 

2020) 

Kết quả 

thực 

hiện 

năm 

2021 

Tăng 

(+) 

Giảm 

(-) 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)= 

(6)-(4) 

(9)= 

(7)-(4) 

(10)= 

(9)-(8) 

(11)=(9) 

/(8)*100 

(12)= 

(7)/(5)*100 

2.1 Đất quốc phòng CQP 25,12 24,01 25,12 25,12     104,62 

2.2 Đất an ninh CAN 25,24 25,24 25,24 25,24     100,00 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 73,98 78,39 77,99 73,77 4,01 -0,21 -4,22 -5,24 94,11 

2.4 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 3,44 3,44 3,44 3,44     100,00 

2.5 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 277,53 279,02 278,28 277,83 0,75 0,30 -0,45 40,00 99,57 

2.6 
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 15,18 15,18 15,18 15,18     100,00 

2.7 Đất ở tại đô thị ODT 205,58 200,97 201,17 205,49 -4,41 -0,09 4,32 2,04 102,25 

2.8 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 22,53 22,02 22,24 22,53 -0,29 0,00 0,29 - 102,32 

2.9 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 3,39 3,39 3,39 3,39     100,00 

2.10 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG 6,47 5,98 6,47 6,47     108,19 

2.11 Đất cơ sở tôn giáo TON 13,23 13,20 13,23 13,23     100,23 

2.12 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 0,02 0,02 0,02 0,02     100,00 

2.13 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,14 0,14 0,14 0,14     100,00 

2.14 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 43,35 44,28 43,31 43,35 -0,04 0,00 0,04 - 97,90 

2.15 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00  100,00 

2.16 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối  
SON 55,69 55,62 55,67 55,69 -0,02 0,00 0,02 - 100,13 

a. Đất thương mại, dịch vụ 

Hiện trạng năm 2020 là 73,98 ha, kế hoạch năm 2021 là 77,99 ha, tăng 4,01 

ha. Kết quả thực hiện năm 2021 là 73,77 ha, giảm 0,21 ha so với năm 2020.  

Diện tích giảm 0,21 ha do thu hồi đất thực hiện dự án Cầu Thủ Thiêm 2.  

Trong năm 2021 chưa thực hiện xong thủ tục thu hồi đất hoặc thuê đất 

hoặc chuyển mục đích sử dụng đất của các dự án: khu thương mại dịch vụ thuộc 

tứ giác Nguyễn Cư Trinh; Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn 

(Thương xá Tax) - 39 Lê Lợi; trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ - số 4 

Thi Sách, số 3 Thái Văn Lung nên đất thương mại, dịch vụ không tăng theo kế 

hoạch được duyệt. 

b. Đất phát triển hạ tầng 
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Hiện trạng năm 2020 là 277,53 ha, kế hoạch năm 2021 là 278,28 ha, tăng 

0,75 ha. Kết quả thực hiện năm 2021 là 277,83 ha, tăng 0,3 ha so với năm 2020 

do đã hoàn thành thu hồi đất của dự án cầu Thủ Thiêm 2. 

Trong năm 2020, các dự án đất phát triển hạ tầng còn lại đều chưa hoàn 

thành thủ tục đất đai theo đăng ký trong kế hoạch, cụ thể: Dự án xây dựng 

trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao; cống kiểm soát triều 

Bến Nghé… Nguyên nhân một số dự án đang đề xuất chủ trương đầu tư mới, 

một số dự án chưa thỏa thuận được phương án bồi thường. Do vậy, diện tích loại 

đất này chưa đạt chỉ tiêu như kế hoạch được duyệt. 

c. Đất ở tại đô thị 

Hiện trạng năm 2020 là 205,58 ha, kế hoạch năm 2021 là 201,17 ha, giảm 

4,41 ha để thực hiện các dự án: cầu Thủ Thiêm 2; xây dựng trường THPT Năng 

khiếu thể dục thể thao; các dự án thuộc quy hoạch tứ giác Nguyễn Cư Trinh... Kết 

quả thực hiện năm 2021 là 205,49 ha, chỉ giảm 0,09 ha so với năm 2020 do đã 

chuyển mục đích sang đất giao thông (dự án cầu Thủ Thiêm 2).  

Trong năm 2021 đã hoàn thành 01 trường hợp chuyển mục đích của hộ 

gia đình, cá nhân tại địa chỉ 225F Trần Quang Khải, phường Tân Định với diện 

tích 40,23m2. 

Chưa hoàn thành các dự án nhà ở (Khu nhà tái định cư thuộc tứ giác 

Nguyễn Cư Trinh; dự án xây dựng Căn hộ và Văn phòng cao tầng; trường hợp 

bán đấu giá nhà) đồng thời chưa hoàn thành thủ tục về đất đai đối với các dự án 

có chuyển mục đích sử dụng từ đất ở tại đô thị (các dự án thuộc quy hoạch tứ 

giác Nguyễn Cư Trinh). 

d. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Hiện trạng năm 2020 là 22,53 ha, kế hoạch năm 2021 là 22,24 ha, giảm 0,29 

ha để thực hiện các dự án thuộc khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh. Kết quả thực hiện 

năm 2021 là 22,53 ha, không thay đổi so với năm 2020 do trong năm 2021 chưa 

hoàn thành một số dự án thuộc khu Tứ giác Nguyễn Cư Trinh có chuyển mục 

đích từ đất xây dựng trụ sở cơ quan là 0,29 ha. 

e. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Hiện trạng năm 2020 là 43,35 ha, kế hoạch năm 2021 là 43,31 ha, giảm 

0,04 ha để thực hiện các dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ 

Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) (Hạng mục: Cống 

kiểm soát triều Bến Nghé); bến khách (đầu tư hai tuyến vận tải hành khách công 

cộng bằng đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Kết quả thực hiện 

năm 2021 là 43,35 ha, không thay đổi so với năm 2020 do chưa hoàn thành 02 

dự án trên. 
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f. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Hiện trạng năm 2020 là 55,69 ha, kế hoạch năm 2021 là 55,67 ha, giảm 

0,02 ha để thực hiện dự án Bến khách (Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách 

công cộng bằng đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Kết quả 

thực hiện năm 2021 là 55,69 ha, không thay đổi so với năm 2020 do dự án trên 

chưa hoàn thành. 

g. Các loại đất phi nông nghiệp (đất quốc phòng, đất an ninh, đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp; đất có di tích lịch sử - văn hóa; đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp; đất cơ sở tôn giáo; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng; đất sinh hoạt cộng đồng; đất cơ sở tín ngưỡng): không 

thay đổi diện tích giữa kết quả thực hiện và kế hoạch sử dụng đất. 

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

năm 2021 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có 9 dự án đăng ký thực hiện trong đó 

chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2015 là 3 dự án; chuyển tiếp từ năm 2016 là 02 dự 

án; chuyển tiếp từ năm 2017 là 02 dự án; chuyển tiếp từ năm 2019 là 01 dự án; 

chuyển tiếp từ năm 2020 là 01 dự án. Tính đến ngày 31/12/2021 chỉ có 01 dự án 

hoàn thành thủ tục về đất đai (đạt 11,11% so với kế hoạch). 

Vướng mắc về thủ tục pháp lý đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của các 

dự án, quyền và lợi ích của người sử dụng đất: dự án Tứ giác Nguyễn Cư Trinh; 

dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn (Thương xá Tax)… 

Người dân chưa thực hiện di dời để thực hiện dự án: dự án xây dựng 

trường trung học phổ thông Năng khiếu thể dục - thể thao mặc dù đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất từ năm 2015 để làm thủ tục giao đất nhưng đến nay chưa hoàn 

thành công tác giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng tới tiến độ của Nhà đầu tư. 

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

dụng đất năm 2021 

Quy trình thủ tục để được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất trải qua nhiều bước, cần có sự thống nhất giữa các Sở, ngành 

có liên quan của thành phố; bên cạnh đó một số dự án còn liên quan tới nhiều 

Luật khác nhau như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu… nên thời gian giải quyết hồ sơ 

kéo dài gây khó khăn cho nhà đầu tư và ảnh hưởng tới quyền lợi của người sử 

dụng đất. 

Đối với dự án thu hồi đất: Dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh mặc dù có 

thông báo thu hồi đất từ năm 2017, tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc liên 

quan đến thủ tục pháp lý nên chưa trình phê duyệt được đơn giá bồi thường; 

đồng thời, chứng thư thẩm định giá đất hết hiệu lực; đến nay chưa có quyết 

định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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Đối với dự án giao đất: Trong năm 2021 thực hiện 02 dự án giao đất tuy 

nhiên đến nay dự án Cống kiểm soát triều Bến Nghé chưa hoàn thiện do phụ lục 

hợp đồng BT vẫn chưa được UBND thành phố ký và chưa được gia hạn thời 

gian tái cấp vốn cho dự án. Dự án Xây dựng trường Trung học phổ thông Năng 

khiếu Thể dục thể thao còn 01 hộ dân chưa thực hiện di dời, UBND quận đang 

thực hiện các thủ tục cưỡng chế. 

Một số dự án có nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước nên phải xem xét, xử lý 

theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, dẫn đến việc thực hiện thủ tục cho 

thuê đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất bị kéo dài (như dự án Trung tâm thương 

mại, văn phòng, khách sạn (Thương xá Tax); trường hợp bán đấu giá quyền sử 

dụng đất tại căn nhà số 71C (trệt) đường Nguyễn Thị Minh Khai. 

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng đã làm gián 

đoạn việc thực hiện dự án của nhà đầu tư. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất  

Trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thành phố không phân bổ chỉ tiêu 

sử dụng đất đến cấp quận, huyện. 

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

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất  

a. Rà soát các dự án chưa hoàn thành trong năm 2021  

Đối với 08 dự án chưa hoàn thành trong năm 2021, UBND Quận 1 đã rà 

soát cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện trong năm 2022, chỉ xem xét, chuyển tiếp 

sang năm 2022 những dự án đang triển khai hoặc những dự án có khả năng thực 

hiện cao, đầy đủ cơ sở pháp lý, nguồn vốn và có văn bản đăng ký của chủ đầu 

tư,…. Kết quả như sau: 

- Không chuyển tiếp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 04 dự án 

(1) Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn (Thương xá Tax) tại số 

39 Lê Lợi phường Bến Nghé: Dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015, 

đến nay đã quá thời gian 03 năm vẫn chưa có quyết định cho thuê đất của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, dự án vẫn đang chờ ý kiến của Thủ 

tướng Chính phủ theo kiến nghị của UBND thành phố tại công văn số 

1499/UBND-DA ngày 12 tháng 5 năm 2021. Do đó, dự án chưa đủ cơ sở pháp 

lý đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1. 
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(2) Dự án Bến khách (Thuộc dự án Đầu tư hai tuyến vận tải hành khách 

công cộng bằng đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) tại phường 

Nguyễn Thái Bình, Cầu Ông Lãnh. 

Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2017, đến nay vẫn chưa có 

quyết định thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, theo hướng 

dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án phải thực hiện điều chỉnh cục bộ các 

quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng để làm cơ sở đăng ký Kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện. Do vậy, dự án chưa đủ cơ sở pháp lý đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1. 

(3) Dự án Xây dựng Căn hộ và Văn phòng cao tầng tại số 11D Thi Sách 

phường Bến Nghé: 

Dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ năm 2017, đến nay đã quá thời 

hạn 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sang đất ở tại 

đô thị (ODT) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc chuyển 

mục đích của dự án vẫn còn đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành 

phố. Do vậy, dự án chưa đủ cơ sở pháp lý đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 của Quận 1. 

(4) Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Căn hộ tại số 4 đường Thi 

Sách, số 3 đường Thái Văn Lung phường Bến Nghé: 

Dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ năm 2020, chủ đầu tư là Công ty 

TNHH Tân Thành. Tại Thông báo số 459/TB-STNMT-VP ngày 18/01/2022 của 

Sở TN&MT về thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

Quận 1, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến “Khu đất đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích xây dựng cao ốc văn phòng cho 

thuê thuộc loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC) theo Luật Đất đai năm 

2003, nay theo Luật Đất đai năm 2013 thuộc loại đất thương mại dịch vụ (TMD) 

nên trường hợp chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ không phải đăng 

ký kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp phù hợp với quy hoạch và đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư là đất ở thì đăng ký kế hoạch sử dụng đất để chuyển 

mục đích từ đất thương mại dịch vụ (TMD) sang đất ở tại đô thị (ODT)”. 

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

kỳ đầu (2011-2015) của Quận 1 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại 

Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2014 và Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của 

Thành phố Hồ Chí Minh được Chính phủ phê duyệt theo Nghị quyết số 80/NQ-

CP ngày 19 tháng 6 năm 2018, vị trí khu đất trên được quy hoạch là đất thương 

mại, dịch vụ (TMD), không phải là đất ở tại đô thị (ODT), nên việc chuyển mục 
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đích sang đất ở tại đô thị (ODT) là chưa phù hợp với quy hoạch. Do vậy, không 

chuyển tiếp dự án trên vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1. 

Đối với 04 dự án trên, nếu trường hợp được chấp thuận chủ trương hoặc 

được tổng hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 của thành phố, 

được Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân Quận 1 sẽ chuyển hồ sơ đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 

quyết định và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất của Quận 1 theo quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai. 

Bảng 3. Các dự án đề nghị không đưa vào KHSDĐ năm 2022 của Quận 1 

STT Tên dự án Địa điểm 
Diện 

tích (ha) 
Ghi chú 

1 

Trung tâm thương mại, văn 

phòng, khách sạn (Thương 

xá Tax) 

39 Lê Lợi, 

phường Bến 

Nghé 

0,92 

Dự án quá 03 năm, chưa có 

quyết định cho thuê đất của 

cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền. Đang chờ ý kiến của 

TTCP theo kiến nghị của 

UBND thành phố tại công 

văn số 1499/UBND-DA 

ngày 12/5/2021 

2 

Dự án Bến khách (Thuộc dự 

án Đầu tư hai tuyến vận tải 

hành khách công cộng bằng 

đường thủy trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

Nguyễn Thái 

Bình; Cầu 

Ông Lãnh 

0,03 

Dự án quá 03 năm, chưa có 

quyết định thuê đất của cơ 

quan Nhà nước có thẩm 

quyền. Ngoài ra, theo hướng 

dẫn của Sở TN&MT, dự án 

phải thực hiện điều chỉnh 

cục bộ các quy hoạch phân 

khu, quy hoạch xây dựng 

3 
Dự án Xây dựng Căn hộ và 

Văn phòng cao tầng 

11D Thi 

Sách, phường 

Bến Nghé 

0,21 

Dự án quá 03 năm, chưa có 

quyết định cho phép chuyển 

mục đích của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền, bên 

cạnh đó việc CMĐ của dự 

án còn đang chờ ý kiến chỉ 

đạo của UBND thành phố. 

4 
Dự án Trung tâm Thương 

mại - Dịch vụ và Căn hộ 

số 4 đường 

Thi Sách, số 

3 đường Thái 

Văn Lung 

0,21 

Theo QĐ số 1654/QĐ-

UBND; Nghị quyết số 

80/NQ-CP vị trí khu đất trên 

được quy hoạch là đất 

thương mại, dịch vụ (TMD), 

không phải là đất ở tại đô thị 

(ODT), nên việc chuyển 

mục đích sang đất ở tại đô 

thị (ODT) là chưa phù hợp 

với quy hoạch. 
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- Chuyển tiếp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 04 dự án. 

- 01 dự án đăng ký thực hiện thu hồi đất: Dự án đầu tư xây dựng cao ốc 

văn phòng - Trung tâm thương mại giải trí - Căn hộ và chỉnh trang đô thị khu Tứ 

giác Nguyễn Cư Trinh: 

Dự án được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 1. Năm 

2017, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên, 

do vướng mắc về thủ tục pháp lý nên chưa có quyết định thu hồi đất của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền, đã quá thời hạn 03 năm theo quy định của Luật 

Đất đai. 

Đây là dự án lớn, ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân và tổ chức sử dụng 

đất, nếu không tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất thì người dân được thực 

hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai; nhưng do Ủy ban nhân dân 

thành phố chưa có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư nên không có cơ sở để 

Ủy ban nhân dân Quận 1 hủy bỏ thông báo thu hồi đất.  

Ngày 05 tháng 10 năm 2021 Chủ đầu tư có văn bản số 

26/21/DA/BITEXCO đăng ký chuyển tiếp sang năm 2022. Do vậy, UBND quận 

đề nghị chuyển tiếp dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt. Trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố có 

quyết định thu hồi chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân Quận 1 sẽ thực hiện 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- 02 Dự án đăng ký thực hiện giao đất: 

(1) Xây dựng trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao 

(tại số 02 đường Đinh Tiên Hoàng):  

Dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 để làm thủ tục giao đất, 

nhưng do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay UBND Quận 

1 đang đang thực hiện thủ tục cưỡng chế và bàn giao mặt bằng cho Sở TN&MT 

để giao đất cho chủ đầu tư. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND quận 

chuyển tiếp dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để tiếp tục thực hiện. 

(2) Cống kiểm soát triều Bến Nghé:  

Dự án đưa vào Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2016, đã quá 03 năm chưa có 

quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, dự án đang 

triển khai thi công và chủ đầu tư có văn bản đăng ký chuyển tiếp sang kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 tại văn bản số 603/2021/CV/TNBT1547 ngày 06 tháng 10 

năm 2021. 

Do vậy, UBND quận đề xuất chuyển tiếp dự án vào kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 để thực hiện các thủ tục về đất đai. 

- 01 trường hợp đăng ký thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất: địa chỉ 

số 71C (trệt) đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1. 
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Việc bán đấu giá khu đất trên đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 

đến nay đã quá thời hạn 03 năm nhưng chưa thực hiện xong. Tuy nhiên, Trung 

tâm phát triển quỹ đất đang lập hồ sơ bán đấu giá theo quy định. Do vậy, đề xuất 

đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để tiếp tục thực hiện. 

Bảng 4. Các dự án đề nghị tiếp tục thực hiện trong KHSDĐ năm 2022 của Quận 1 

STT Hạng mục Chủ đầu tư Địa điểm 
Diện 

tích (ha) 
Tiến độ thực hiện 

I Dự án đăng ký thực hiện thu hồi đất    

1 

Dự án đầu tư xây dựng 

cao ốc văn phòng - 

Trung tâm thương mại 

giải trí - Căn hộ và chỉnh 

trang đô thị khu Tứ giác 

Nguyễn Cư Trinh 

Công ty TNHH 

tập đoàn 

Bitexco 

 Phường Nguyễn 

Cư Trinh 
7,35 

Dự án đã có thông báo 

thu hồi đất. Hiện nay, 

Sở KH&ĐT đang rà 

soát cơ sở pháp lý để 

tham mưu UBND thành 

phố các bước tiếp theo. 

II Dự án đăng ký thực hiện giao đất    

1 
Trường Trung học phổ 

thông Năng khiếu thể 

dục thể thao 

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình dân dụng 

và công nghiệp 

02 Đinh Tiên 

Hoàng, phường 

Đa Kao 

0,29 

UBND Quận 1 đang 

thực hiện thủ tục cưỡng 

chế 01 hộ dân (hộ ông 

Vũ Huy Long), sau đó 

bàn giao mặt bằng cho 

Sở TN&MT để làm thủ 

tục giao đất cho chủ 

đầu tư. 

2 

Cống kiểm soát triều 

Bến Nghé (thuộc Dự án 

Giải quyết ngập do triều 

khu vực Thành phố Hồ 

Chí Minh có xét đến 

yếu tố biến đổi khí hậu 

(giai đoạn 1)) 

Công ty TNHH 

Trung Nam BT 

1547  

Phường Nguyễn 

Thái Bình 
0,10 

Dự án đang thi công và 

trong quá trình hoàn 

thiện hồ sơ pháp lý để 

quyết toán nên chủ đầu 

tư chưa thực hiện thủ 

tục xin giao đất. Sau 

khi dự án hoàn thành, 

chủ đầu tư sẽ tiến hành 

thực hiện thủ tục giao 

đất theo quy định. 

III Bán đấu giá quyền sử dụng đất   

1 Bán đấu giá nhà  
Trung tâm phát 

triển Quỹ đất 

71C (trệt) Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

phường Bến 

Thành 

0,007 

Đang thực hiện thủ tục 

bán đấu giá theo quy 

định. 

b. Rà soát các trường hợp chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân 

trong năm 2021  

- 01 trường hợp gồm: 

+ Thửa đất tại địa chỉ số 15 Trần Khắc Chân, phường Tân Định. 

Trong năm 2021, chủ sử dụng đất chưa nộp hồ sơ xin chuyển mục đích. 

Xét thấy trường hợp trên vẫn còn thời hạn (03 năm) theo quy định tại khoản 3 

Điều 49 Luật Đất đai năm 2013: 
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“3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện 

đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng 

đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển 

mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ 

việc thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện diện tích ghi 

trong kế hoạch sử dụng đất”. 

Chủ sử dụng đất đã có đơn đăng ký chuyển tiếp sang năm 2022, căn cứ 

khoản 7 Điều 46 của Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 

2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

“7. Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người 

sử dụng đất”. 

Do vậy, chuyển tiếp trường hợp thửa đất tại địa chỉ số 15 Trần Khắc 

Chân, phường Tân Định sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện. 

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

a. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức 

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, UBND Quận 1 có văn bản số 2362/UBND 

về đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 gửi các Sở, Ngành thành 

phố; các Phòng, Ban của quận và UBND 10 phường. Sau khi rà soát, đối chiếu 

với các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT 

ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ TN&MT có 01 dự án đủ điều kiện đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận: Dự án chỉnh trang hẻm số 30 đường Mạc 

Đĩnh Chi, phường ĐaKao. 

Dự án do Ủy ban nhân dân phường Đa Kao làm chủ đầu tư, đã thi công 

xong và đưa vào sử dụng, nhưng chưa thực hiện việc chi trả bồi thường cho hộ 

dân có đất bị thu hồi (2,4m2) do chưa có Quyết định thu hồi đất. 

Ngày 09 tháng 12 năm 2021 HĐND thành phố đã có Nghị quyết số 

113/NQ-HĐND về thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đã có dự án trên. Do vậy, UBND quận đưa dự 

án chỉnh trang hẻm số 30 đường Mạc Đĩnh Chi vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022, làm căn cứ pháp lý để ban hành quyết định thu hồi đất, làm cơ sở cho việc 

chi trả tiền bồi thường cho người dân có đất thu hồi theo quy định. 
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Bảng 5. Dự án mới đủ điều kiện đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

Quận 1 

STT Hạng mục Chủ đầu tư Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

I Dự án đăng ký thực hiện thu hồi đất   

1 
Chỉnh trang hẻm 30 đường Mạc 

Đĩnh Chi 

Ủy ban nhân dân 

phường Đa Kao 

30 đường Mạc Đĩnh 

Chi, phường Đa Kao 
0,00024 

b. Nhu cầu sử dụng của đất hộ gia đình, cá nhân 

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Phòng TN&MT có công văn số 367/TNMT 

về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1. Đến hết 

tháng 12/2021, Phòng TN&MT đã tiếp nhận được 03 trường hợp có đơn đăng ký 

chuyển mục đích sử dụng đất tại các thửa đất: 

(1) Khu đất tại địa chỉ số 07 đường Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình: 

đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ (TMD) sang 

đất ở tại đô thị (ODT).  

(2) Khu đất tại địa chỉ số 103 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé: 

đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ (TMD) sang 

đất ở tại đô thị (ODT). 

(3) Khu đất tại địa chỉ số 13 đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định: 

đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ (TMD) sang 

đất ở tại đô thị (ODT). Theo thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

là đất thương mại dịch vụ (TMD), hiện trạng trên bản đồ kèm theo báo cáo 

thống kê đất đai năm 2020 là đất ở tại đô thị (ODT) nên không thực hiện chu 

chuyển từ đất thương mại, dịch vụ (TMD) sang đất ở tại đô thị (ODT). 

Theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường 

hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở tại đô 

thị phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Căn cứ hướng dẫn của Sở TN&MT tại Kế hoạch số 6579/KH-SNTMT-

QLĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 về triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 cấp huyện và thành phố Thủ Đức: 

“2. Yêu cầu: 

…. 

- Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch của ngành, lĩnh vực, 

địa phương, các quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân khu đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Căn cứ quy hoạch sử dụng đất, chỉ 

tiêu sử dụng đất tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 
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hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh; nhu cầu 

sử dụng đất của các quận/huyện và thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021-2030…”. 

Căn cứ các công văn số 1139/QLĐT-QHXD ngày 19 tháng 11 năm 2021; 

công văn số 1140/QLĐT-QHXD ngày 19 tháng 11 năm 2021; công văn số 

54/QLĐT-QHXD ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Phòng Quản lý Đô thị V/v 

xác nhận sự phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (QHPK) đối với 03 khu 

đất trên: khu đất số 13-15 Trần Khắc Chân, phường Tân Định chuyển mục đích 

từ đất thương mại dịch vụ (TMD) sang đất ở tại đô thị (ODT) là phù hợp với Đồ 

án quy hoạch phân khu khu dân cư phường Tân Định - Quận 1 được UBND 

thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4793/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 

2017. Khu đất số 07 đường Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình và khu đất số 

103 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, chuyển mục đích từ đất thương 

mại dịch vụ (TMD) sang đất ở tại đô thị (ODT) là phù hợp với Đồ án quy hoạch 

phân khu Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930 ha) được 

UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

12 năm 2012. 

Như vậy theo quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân khu đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thửa đất số 14, tờ bản đồ số 7 tại 

phường Nguyễn Thái Bình; thửa đất số 16, tờ bản đồ số 49 tại phường Tân Định 

và thửa đất số 44, tờ bản đồ số 40 tại phường Bến Nghé đủ điều kiện đưa vào 

danh mục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022. 

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án chuyển 

tiếp từ kế hoạch sử dụng đất các năm trước, các dự án đăng ký mới năm 2022 và 

nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân, UBND Quận 1 tổng hợp và 

cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 như sau: 

Bảng 6. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 2022 So sánh 

tăng (+) 

giảm (-) 
Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7) (8)=(6)-(4) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 771,81 100,00 771,81 100,00 
 

2.1 Đất quốc phòng CQP 25,12 3,26 25,12 3,26  

2.2 Đất an ninh CAN 25,24 3,27 25,22 3,27 -0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK      

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN      

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 73,77 9,56 78,06 10,11 4,29 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,44 0,45 3,44 0,45 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 2022 So sánh 

tăng (+) 

giảm (-) 
Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4)  (5)  (6)  (7) (8)=(6)-(4) 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS      

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

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 306,27 39,68 306,57 39,72 0,30 

  Trong đó:        

- Đất giao thông DGT 205,29 26,60 204,75 26,53 -0,54 

- Đất thủy lợi DTL 0,01 0,00 0,11 0,01 0,10 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 14,75 1,91 14,63 1,90 -0,12 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 13,49 1,75 14,49 1,88 1,00 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 25,57 3,31 25,37 3,29 -0,20 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 7,03 0,91 7,18 0,93 0,15 

- Đất công trình năng lượng DNL 1,66 0,22 1,66 0,22  

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 4,06 0,53 4,06 0,53  

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG      

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 15,18 1,97 15,18 1,97  

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA      

- Đất cơ sở tôn giáo TON 13,23 1,71 13,23 1,71  

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 0,02 

 
0,02   

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH 3,38 0,44 3,29 0,43 -0,09 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,19 0,02 0,19 0,02  

- Đất chợ DCH 2,39 0,31 2,39 0,31  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL      

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,14 0,02 0,14 0,02 
 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 43,35 5,62 43,32 5,61 -0,03 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT      

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 205,49 26,62 201,18 26,07 -4,31 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,53 2,92 22,30 2,89 -0,23 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 3,39 0,44 3,39 0,44  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 6,47  0,84  6,47  0,84   

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,90 0,12 0,90 0,12  

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 55,69 7,22 55,69 7,22  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC      

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK      
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3.3.1. Đất an ninh 

Diện tích năm 2022 là 25,22 ha, chiếm tỷ lệ 3,27% diện tích tự nhiên toàn 

quận, thực giảm 0,02 ha so với năm 2021 do chuyển sang đất thương mại dịch 

vụ thuộc dự án Tứ giác Nguyễn Cư Trinh. 

3.3.2. Đất thương mại, dịch vụ 

Diện tích năm 2022 là 78,06 ha, chiếm tỷ lệ 10,11% diện tích tự nhiên 

toàn quận, thực tăng 4,29 ha so với năm 2021. Biến động diện tích đất thương 

mại, dịch vụ như sau: 

- Biến động giảm 0,14 ha do chuyển mục đích sang các loại đất: đất phát 

triển hạ tầng 0,13 ha (đất xây dựng cơ sở y tế 0,04 ha; đất xây dựng cơ sở giáo 

dục đào tạo 0,07 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,02 ha); đất ở tại đô thị 

0,01 ha.  

- Biến động tăng 4,43 ha, được chuyển mục đích từ các loại đất: đất phát 

triển hạ tầng 1,16 ha; đất ở tại đô thị 3,22 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha. 

Trong năm 2022, thực hiện các dự án Khu thương mại dịch vụ (thuộc Dự án Tứ 

giác Nguyễn Cư Trinh) với diện tích 4,57 ha. 

3.3.3. Đất phát triển hạ tầng 

Diện tích năm 2022 là 306,57 ha, chiếm tỷ lệ 39,72% diện tích tự nhiên 

toàn quận, thực tăng 0,30 ha so với năm 2021. Kế hoạch sử dụng đất của các loại 

đất thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng như sau: 

- Đất giao thông: diện tích năm 2022 là 204,75 ha, chiếm tỷ lệ 26,53% 

diện tích tự nhiên toàn quận, giảm 0,54 ha so với năm 2021. Biến động diện tích 

đất giao thông như sau: 

- Biến động giảm 1,04 ha do chuyển mục đích sang các loại đất: đất 

thương mại dịch vụ 0,68 ha; đất thủy lợi 0,07 ha; đất xây dựng cơ ở y tế 0,12 ha; 

đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 0,01 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

0,04 ha; đất ở tại đô thị 0,12 ha.  

- Biến động tăng 0,50 ha, được chuyển mục đích từ các loại đất: đất xây 

dựng cơ sở khoa học công nghệ 0,05 ha; đất ở tại đô thị 0,40 ha; đất xây dựng trụ 

sở cơ quan 0,05 ha. 

Trong năm 2022, thực hiện các dự án: Dự án đất giao thông tại khu tứ giác 

Nguyễn Cư Trinh và dự án Chỉnh trang hẻm 30 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa 

Kao, Quận 1. 

- Đất thủy lợi: diện tích năm 2022 là 0,11 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% diện tích 

tự nhiên toàn quận, tăng 0,10 ha so với năm 2021 do thực hiện dự án Giải quyết 
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ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu 

(giai đoạn 1) (Hạng mục: Cống kiểm soát triều Bến Nghé) tại phường Nguyễn 

Thái Bình. Diện tích tăng 0,10 ha, được chuyển mục đích từ các loại đất: đất 

giao thông 0,07 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,03 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: diện tích năm 2022 là 14,63 ha, chiếm tỷ lệ 

1,90% diện tích tự nhiên toàn quận, giảm 0,12 ha so với năm 2021 do chuyển 

sang đất thương mại dịch vụ (thực hiện dự án đất thương mại dịch vụ tại khu Tứ 

giác Nguyễn Cư Trinh). 

- Đất xây dựng cơ sở y tế: diện tích năm 2022 là 14,49 ha, chiếm tỷ lệ 

1,88% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 1,00 ha so với năm 2021 do thực 

hiện dự án xây dựng mới Bệnh viện Sài Gòn. Diện tích tăng được chuyển mục 

đích từ các loại đất: đất giao thông 0,12 ha; đất cơ sở tôn giáo 0,05 ha; đất ở tại 

đô thị 0,62 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: diện tích năm 2022 là 25,37 

ha, chiếm tỷ lệ 3,29% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 0,20 ha so với 

năm 2021. Trong đó: 

+ Biến động giảm 0,38 ha, do chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch 

vụ 0,32 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 0,06 ha. 

+ Biến động tăng 0,18 ha, được chuyển mục đích từ đất thương mại, dịch 

vụ 0,07 ha; đất giao thông 0,01 ha; đất ở tại đô thị 0,10 ha. 

Trong năm 2022, thực hiện 01 dự án “Tái bố trí trường Đức Trí” thuộc Dự 

án Tứ giác Nguyễn Cư Trinh. 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: diện tích năm 2022 là 7,18 ha, 

chiếm tỷ lệ 0,93% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 0,15 ha so với năm 

2021. Diện tích tăng do chuyển mục đích từ các loại đất: đất thương mại dịch vụ 

0,02 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 0,06 ha; đất giao thông 0,04 ha; 

đất ở tại đô thị 0,03 ha.  

Năm 2022 thực hiện giao đất để xây dựng trường Trung học phổ thông 

năng khiếu thể dục thể thao tại số 2 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao. 

- Đất cơ sở tôn giáo: diện tích năm 2022 là 13,23 ha, chiếm tỷ lệ 1,71% diện 

tích tự nhiên toàn quận, không thay đổi so với năm 2021 tuy nhiên có sự biến động: 

- Biến động giảm 0,05 ha do chuyển mục đích sang đất xây dựng cơ sở y 

tế (xây dựng mới bệnh viện Sài Gòn). 

- Biến động tăng 0,05 ha được chuyển mục đích từ đất ở tại đô thị 0,05 ha 

do thực hiện dự án xây mới Cơ quan giáo lý thuộc dự án tứ giác Nguyễn Cư 

Trinh. 
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- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: diện tích năm 2022 là 3,29 

ha, chiếm tỷ lệ 0,43% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 0,09 ha so với năm 

2021 do chuyển mục đích sang các loại đất: đất thương mại, dịch vụ 0,04 ha; đất 

giao thông 0,05 ha do thực hiện dự án khu thương mại dịch vụ, đất giao thông 

thuộc Dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh. 

- Các loại đất phát triển hạ tầng còn lại: đất công trình năng lượng, đất 

công trình bưu chính viễn thông, đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất làm nghĩa 

trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, đất cơ sở dịch vụ xã hội, đất chợ: không thay 

đổi diện tích so với năm 2021. 

3.3.4. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Diện tích năm 2022 là 43,32 ha, chiếm tỷ lệ 5,61% diện tích tự nhiên toàn 

quận, thực giảm 0,03 ha so với năm 2021 do chuyển mục đích sang đất thủy lợi 

0,03 ha để thực hiện dự án cống kiểm soát triều Bến Nghé. 

3.3.5. Đất ở tại đô thị 

Diện tích năm 2022 là 201,18 ha, chiếm tỷ lệ 26,07% diện tích tự nhiên 

toàn quận, thực giảm 4,31 ha so với năm 2021. Biến động diện tích trong năm 

2021 như sau: 

- Biến động giảm 4,44 ha do chuyển mục đích sang các loại đất: đất 

thương mại, dịch vụ 3,22 ha; đất phát triển hạ tầng 1,22 ha. 

- Biến động tăng 0,13 ha do được chuyển mục đích từ các loại đất: đất 

thương mại, dịch vụ 0,01 ha; đất phát triển hạ tầng 0,12 ha. Trong năm 2022 

thực hiện 01 dự án đất ở tại đô thị, 01 trường hợp bán đấu giá nhà và 04 trường 

hợp chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị của hộ gia đình cá nhân tại phường Tân 

Định (02 trường hợp), phường Nguyễn Thái Bình (01 trường hợp), phường Bến 

Nghé (01 trường hợp). 

Bảng 7. Danh mục các dự án (trường hợp) đất ở tại đô thị thực hiện trong năm 2022 của 

Quận 1 

STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 

Khu nhà tái định cư (thuộc 

dự án Tứ giác Nguyễn Cư 

Trinh) 

0,77 

Tứ giác Nguyễn Cư 

Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh 

Đưa vào kế hoạch sử dụng 

đất từ năm 2016 

2 Bán đấu giá nhà 0,007 

71C (trệt) Nguyễn 

Thị Minh Khai, 

phường Bến Thành 

Đưa vào kế hoạch sử dụng 

đất từ năm 2019 

3 
Chuyển mục đích của hộ 

gia đình, cá nhân 
0,014685 

Phường Bến Nghé, 

Nguyễn Thái Bình 

Đưa vào kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 

                                           
5 02 trường hợp CMĐ tại phường Tân Định: trên bản đồ hiện trạng và số liệu thống kê đất đai đã là đất ở tại đô 

thị (ODT) nên không thực hiện chu chuyển đất đai 
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3.3.6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích năm 2022 là 22,30 ha, chiếm tỷ lệ 2,89% diện tích tự nhiên toàn 

quận, thực giảm 0,23 ha so với năm 2021, do chuyển mục đích sang các loại đất: 

đất thương mại, dịch vụ 0,03 ha; đất giao thông 0,05 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 

0,15 ha; để thực hiện các dự án khu thương mại dịch vụ, xây dựng mới bệnh 

viện Sài Gòn, tái bố trí trường Đức Trí, đất giao thông thuộc dự án tứ giác 

Nguyễn Cư Trinh. 

3.3.7. Các loại đất gồm (đất quốc phòng; đất an ninh; đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp; đất sinh hoạt cộng đồng; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp; đất xây dựng cơ sở ngoại giao; đất cơ sở tín ngưỡng; đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối) có diện tích không thay đổi so với năm 2021. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: 25,12 ha; 

- Đất an ninh: 25,24 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 3,44 ha; 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,14 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 3,39 ha; 

- Đất xây dựng cơ sở ngoại giao: 6,47 ha; 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,90 ha; 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 55,69 ha. 
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Bảng 8. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 theo đơn vị hành chính cấp phường của Quận 1 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Tân 

Định 
ĐaKao 

Bến 

Nghé 

Bến 

Thành 

Nguyễn 

Thái 

Bình 

Phạm 

Ngũ 

Lão 

Cầu 

Ông 

Lãnh 

Cô 

Giang 

Nguyễn 

Cư 

Trinh 

Cầu 

Kho 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 
Tổng diện tích tự nhiên   771,81 63,06 99,27 248,30 92,65 49,43 49,56 22,98 35,87 76,28 34,41 

1 Đất nông nghiệp NNP            

2 Đất phi nông nghiệp PNN 771,81 63,06 99,27 248,30 92,65 49,43 49,56 22,98 35,87 76,28 34,41 

2.1 Đất quốc phòng CQP 25,12   4,43 15,94     0,80   0,02 3,93 0,00 

2.2 Đất an ninh CAN 25,22 0,02 1,11 0,27 0,40 0,06 0,06 1,08 0,18 21,32 0,72 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 78,06 2,49 8,56 37,13  9,12 6,17 2,02 0,73 0,92 9,97 0,94 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,44                   3,44 

2.5 Đất phát triển hạ tầng các cấp DHT 306,57 20,64 38,43 98,39 51,45 22,15 19,89 10,78 12,91 19,64 12,29 

 
Trong đó: 

 
           

- Đất giao thông DGT 204,75 17,59 25,74 58,48 24,90 19,30 14,08 9,03 10,00 15,55 10,09 

- Đất thủy lợi DTL 0,11 0,01       0,10           

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 14,63 0,04 0,45 5,70 6,77 1,32 0,18     0,08 0,09 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 14,49 0,40 0,49 8,63 0,60 0,01 2,34 0,01 0,44 1,58 0,01 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 25,37 1,65 3,87 11,08 1,74 0,53 2,03 1,37 1,32 1,52 0,26 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 7,18   2,63 1,18 3,15       0,23     

- Đất công trình năng lượng DNL 1,66 0,07 0,11 0,15 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,29 0,98 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 4,06 0,07 2,34 1,49 0,01     0,13     0,02 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                       

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 15,18     2,49 12,69             
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Tân 

Định 
ĐaKao 

Bến 

Nghé 

Bến 

Thành 

Nguyễn 

Thái 

Bình 

Phạm 

Ngũ 

Lão 

Cầu 

Ông 

Lãnh 

Cô 

Giang 

Nguyễn 

Cư 

Trinh 

Cầu 

Kho 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                       

- Đất cơ sở tôn giáo TON 13,23 0,34 0,85 8,33 0,15 0,34 1,13 0,22 0,48 0,61 0,77 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 0,02 0,00             0,00 0,01   

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 

nghệ 
DKH 3,29 0,15 1,77 0,85 0,14 0,04     0,34 0,00   

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,19   0,10         0,02 0,07     

- Đất chợ DCH 2,39 0,33 0,09   1,29 0,49 0,11       0,07 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,14 0,03   0,01     0,03 0,01 0,02   0,04 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 43,32 0,16 5,77 20,47 6,26 0,97 9,66 0,03       

2.13 Đất ở tại đô thị ODT 201,18 33,66 31,58 25,92 20,97 12,91 16,85 8,31 16,19 20,92 13,88 

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,30 0,43 4,13 10,85 3,91 1,70 0,10 0,13 0,49 0,48 0,10 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 3,39 0,12 0,10     0,15 0,08   2,66 0,01 0,25 

2.16 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 6,47   1,61 4,36 0,50             

2.17 Đất tín ngưỡng TIN 0,90 0,47 0,16   0,05 0,00 0,08 0,09 0,04   0,01 

 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 55,69 5,04 3,39 34,95   5,32   1,81 2,45   2,73 

3 Đất đô thị* KDT 771,81 63,06 99,27 248,30 92,65 49,43 49,56 22,98 35,87 76,28 34,41 

 Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên             
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3.4. So sánh chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 với chỉ tiêu 

được cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 theo Công văn số 3652/UBND-ĐT 

ngày 16/8/2018 của UBND thành phố. 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 40 của Luật Đất đai “đối với quận đã có 

quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập 

quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.” Do đó 

giai đoạn 2016-2020 Quận 1 không thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch sử 

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

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh được Chính 

phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018. Ngày 16 

tháng 8 năm 2018 UBND thành phố ban hành văn bản số 3652/UBND-ĐT về 

phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố. 

Khoản 9 Điều 49 Luật Đất đai (được sửa đổi tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch) quy định: “9. Khi kết thúc 

thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực 

hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt”. 

Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 9 

Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) quy định: “4. Trường hợp đến thời điểm 

kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì được tiếp tục thực hiện 

đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt”.  

Khoản 8 Điều 100a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại 

Khoản 61 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) quy định: “8. Khi kết thúc kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 

chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi kế hoạch sử dụng đất 

của năm tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. 

Điều 48 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Trường hợp đến thời điểm 

kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

sử dụng đất chưa thực hiện hết thì được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử 

dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt; trên cơ sở đó, thực hiện lập kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định tại Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 

46 và Điều 47 của Thông tư này, đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong 

kỳ quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”. 
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So sánh chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch năm 2022 của Quận 1 với chỉ 

tiêu được phân bổ đến năm 2020 theo công văn số 3652/UBND-ĐT ngày 16 

tháng 8 năm 2018 UBND thành phố về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 như sau: 

Bảng 9. So sánh chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch năm 2022 của Quận 1 

với chỉ tiêu được thành phố phân bổ đến năm 2020 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Chỉ tiêu 

phân bổ  

Kế hoạch 

năm 2022 

Cao (+), 

thấp (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

 
Tổng diện tích tự nhiên 

 

772 772 
 

1 Đất nông nghiệp NNP 
   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 772 772 
 

2.1 Đất quốc phòng CQP 8 25 17 

2.2 Đất an ninh CAN 24 25 1 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 94 78 -16 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC  3 3 

2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 
 

  

2.6 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 320 307,0 -13 

 Trong đó:      

-  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 25 15 -10 

-  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 15 14 -1 

-  Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 29 25 -4 

-  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 7 7  

2.7 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 15 15  

2.8 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
 

  

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 
 

  

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 
 

  

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 202 201 -1 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23 22 -1 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 8 3 -5 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 6 6  

2.15 Đất cơ sở tôn giáo TON 13 13  

2.16 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD    

3 Đất chưa sử dụng CSD 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Chỉ tiêu 

phân bổ  

Kế hoạch 

năm 2022 

Cao (+), 

thấp (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN 
   

5 Đất khu kinh tế* KKT 
   

6 Đất đô thị* KDT 772 772 
 

So sánh các chỉ tiêu được cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 và cấp quận xác 

định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thấp hơn khoảng 14 ha, cụ thể:  

3.4.1. Đất quốc phòng 

Chỉ tiêu đất quốc phòng trong năm 2022 cấp quận xác định là 25 ha, nhiều 

hơn chỉ tiêu phân bổ 17 ha. Nguyên nhân: 

- Điều chỉnh của thành phố đến năm 2020, diện tích đất quốc phòng trên 

địa bàn Quận 1 giảm 25,5 ha do chuyển mục đích đất quốc phòng khu Ba Son. 

- Giai đoạn 2015-2019 diện tích đất quốc phòng trên địa bàn quận 1 giảm 

9,73 ha gồm: (cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè: 0,07 ha; dự án Trung 

tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp, 230 Nguyễn Trãi: 0,88 

ha; chuyển mục đích trong khu Ba Son: 8,78 ha). 

3.4.2. Đất an ninh 

Chỉ tiêu an ninh trong năm 2022 cấp quận xác định là 25 ha, nhiều hơn 

chỉ tiêu phân bổ 1 ha. Nguyên nhân: 

Số liệu thống kê đất đai năm 2020 tăng 0,82 ha so với số liệu của năm 

2015, cụ thể: 

- Nhận từ đất xây dựng trụ sở 0,04 ha trong đó: nhận 0,09 ha (2 khu thuộc 

Phòng PH10; 1 khu đất thuộc Đại đội 2 - PK02, phường Nguyễn Thái Bình; khu 

đất trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão); đồng thời chuyển qua 

đất xây dựng trụ sở 0,05 ha (công an phường Cô Giang, công an phường Đa Kao). 

- Nhận từ đất quốc phòng 0,27 ha (cập nhật loại đất của khu đất Phòng 

PA06 thuộc Công an Thành phố, phường Bến Nghé). 

- Nhận từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 0,51 ha (khu đất Đội 

tham mưu - Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, phường Cầu 

Kho; khu đất đường Đặng Dung, phường Tân Định; khu đất thuộc Công ty 990, 

phường Nguyễn Cư Trinh; khu đất trên đường Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình). 

3.4.3. Đất thương mại dịch vụ 

Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ trong năm 2022 cấp quận xác định là 78 

ha, ít hơn chỉ tiêu phân bổ 16 ha. Nguyên nhân: 
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+ Một số dự án không thực hiện đúng kế hoạch: dự án 235B Nguyễn Văn 

Cừ: 1,50 ha; dự án Trung tâm thương mại mua sắm và cao ốc văn phòng 164 

Đồng Khởi: 0,98 ha; dự án khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - 

Nguyễn Thái Học: 1,22 ha; dự án Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - 

Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế: 1,12 ha….  

- Một số dự án có trong điều chỉnh của thành phố đến năm 2020, tuy 

nhiên trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1 chưa được chủ đầu tư 

đăng ký thực hiện hoặc chưa đủ điều kiện để đưa vào thực hiện theo quy định: 

quy hoạch đất thương mại dịch vụ (khu Ba Son): 5,15 ha; khu thương mại dịch 

vụ (Hồ Tùng Mậu - Pasteur - Tôn Thất Thiệp - Hàm Nghi): 3,37 ha; khu thương 

mại dịch vụ - văn phòng cho thuê (Tứ giác Hai Bà Trưng - Cao Bá Quát - Thi 

Sách - Lê Thánh Tôn): 1,12 ha… 

3.4.4. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trong năm 2022 cấp quận xác 

định là 3 ha, nhiều hơn chỉ tiêu phân bổ 3 ha. Nguyên nhân: số liệu kiểm kê đất 

đai năm 2019 tăng 3 ha so với số liệu của năm 2015 (diện tích tăng tại phường 

Cầu Kho do thống kê Công ty 1-5, diện tích 0,42 ha; công ty nước giải khát 

Chương Dương, diện tích 2,95 ha từ đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp). 

3.4.5. Đất phát triển hạ tầng các cấp 

Chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2022 của quận xác định là 307 ha, thấp hơn 

chỉ tiêu phân bổ 13 ha. Chênh lệch nhiều ở chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa 

(thấp hơn 10 ha), nguyên nhân chủ yếu do trong điều chỉnh quy hoạch của thành 

phố có thống kê một phần đất công viên cây xanh vào chỉ tiêu đất xây dựng cơ 

sở văn hóa. Đối với đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo thấp hơn 4 ha, nguyên 

nhân do 1 số dự án đất giáo dục có trong điều chỉnh của thành phố đến năm 

2020, tuy nhiên trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 chưa được 

chủ đầu tư đăng ký thực hiện hoặc chưa đủ điều kiện để đưa vào thực hiện theo 

quy định: xây dựng mới trường học ở hẻm 42 Trần Đình Xu: 0,93 ha; quy hoạch 

đất giáo dục (Khu Ba Son): 0,80 ha; xây dựng mới trường học (hẻm 68 Trần 

Quang Khải): 0,63 ha; mở rộng trường Trần Khánh Dư: 0,05 ha… 

3.5. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Căn cứ theo điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 

2013, năm 2021 trên địa bàn Quận 1 có 0,13 ha đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở chuyển sang đất ở trong đó: 

- Đất thương mại, dịch vụ  0,01 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng (đất giao thông) 0,12 ha. 



48 

 

Bảng 10. Diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng trong năm 2022 của Quận 1 
Đơn vị tính: ha 

TT Tên phường 
Loại đất chuyển sang đất ở tại đô thị 

Đất thương mại, dịch vụ  Đất phát triển hạ tầng 

1 Tân Định 
  

2 ĐaKao 
 

  

3 Bến Nghé 0,007   

4 Bến Thành 
 

  

5 Nguyễn Thái Bình 0,008   

6 Phạm Ngũ Lão 
  

7 Cầu Ông Lãnh 
  

8 Cô Giang 
  

9 Nguyễn Cư Trinh 
 

0,12 

10 Cầu Kho 
 

 

  Tổng 0,015 0,12 

3.6. Diện tích đất cần thu hồi  

Năm 2022, trên địa bàn Quận 1 cần thu hồi 6,15024 ha để thực hiện các 

dự án tại phường Nguyễn Cư Trinh và phường Đa Kao. Đối với việc thu hồi đất 

tại hẻm 30 đường Mạc Đĩnh Chi với diện tích 2,4m2, hiện tại đã thi công xong 

và đưa vào sử dụng, nhưng chưa thực hiện việc chi trả bồi thường cho hộ dân có 

đất bị thu hồi. Các loại đất phải thu hồi gồm: 

- Đất an ninh: 0,02 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ 0,25 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng 0,59 ha. Trong đó: 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,12 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 0,33 ha. 

+ Đất cơ sở tôn giáo 0,05 ha. 

+ Đất cơ sở khoa học và công nghệ 0,09 ha. 

- Đất ở tại đô thị 5,06024 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,23 ha. 
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3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022 

Bảng 11. Danh mục dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 

STT Tên dự án 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm Ghi chú 

I DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT  

1 

Dự án đầu tư xây dựng cao ốc 

văn phòng - Trung tâm thương 

mại giải trí - Căn hộ và chỉnh 

trang đô thị khu Tứ giác 

Nguyễn Cư Trinh 

7,35 

Tứ giác 

Nguyễn Cư 

Trinh 

Nguyễn Cư 

Trinh 

Đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất từ năm 

2016 

2 
Chỉnh trang hẻm 30 đường 

Mạc Đĩnh Chi 
0,00024 

hẻm 30 đường 

Mạc Đĩnh Chi 
Đa Kao 

Đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 

II DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO ĐẤT  

3 
Xây dựng trường THPT Năng 

khiếu thể dục thể thao 
0,29 

02 đường 

Đinh Tiên 

Hoàng 

Đa Kao 

Đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất từ năm 

2015 

4 

Cống kiểm soát triều Bến 

Nghé (thuộc Dự án Giải quyết 

ngập do triều khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh có xét đến 

yếu tố biến đổi khí hậu (giai 

đoạn 1)) 

0,01 
Nguyễn Thái 

Bình  

Đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất từ năm 

2016 

III TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

5 Bán đấu giá nhà 0,007 

71C (trệt) 

đường 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Bến Thành 

Đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất từ năm 

2019 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

3.8.1. Cơ sở tính toán các nguồn thu, chi từ đất 

- Luật Đất đai năm 2013. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất. 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về khung giá đất. 



50 

 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

TN&MT quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng điều chỉnh 

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

TN&MT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất. 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

- Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 

tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất. 

- Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của 

UBND thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của 

UBND thành phố về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024. 

- Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của 

UBND thành phố ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của 

UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 

của UBND thành phố. 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

TN&MT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

- Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1. 

3.8.2. Dự tính các nguồn thu, chi từ đất 

a. Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất và các loại thuế 

liên quan đến đất đai. 

b. Dự kiến các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ di dời. 
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3.8.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

a. Đối với các khoản thu 

- Thu tiền giao đất ở đô thị: Thực hiện các dự án nhà ở với diện tích 0,78 ha. 

- Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào các mục đích thương mại, dịch vụ: 

Thực hiện các dự án đất thương mại, dịch vụ với diện tích 4,57 ha. 

- Thu từ các loại phí, lệ phí được tính bằng 0,50% tổng tiền giao đất, cho 

thuê đất khi thực hiện dự án. 

b. Đối với các khoản chi 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị: Để thực hiện các dự án nhà ở, 

thương mại - dịch vụ, đất giáo dục, đất y tế, đất giao thông… diện tích đất ở tại 

đô thị cần thu hồi 5,06 ha. 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất thương mại, dịch vụ với diện tích 0,25 ha. 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trụ sở cơ quan với diện tích 0,23 ha. 

- Chi bồi thường các loại đất khác 0,61 ha. 

- Tiền hỗ trợ. 

Bảng 12. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2022 của 

Quận 1 

Hạng mục 
Diện tích 

(ha)  

Thành tiền 

(tỷ đồng) 

I. Các khoản thu   4.018,54 

1.1. Thu tiền giao đất ở đô thị 0,78 1.073,75 

1.2. Thu tiền cho thuê đất thương mại, dịch vụ 4,57 2.924,80 

1.3. Các loại phí, lệ phí   19,99 

II. Các khoản chi   3.898,48 

1.1. Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị 5,06 3.350,44 

1.2. Chi bồi thường khi thu hồi đất thương mại dịch vụ 0,25 115,53 

1.3. Chi bồi thường khi thu hồi đất trụ sở cơ quan 0,23 78,11 

1.4. Hỗ trợ   354,41 

C. Cân đối thu - chi (I - II):    120,06 

Trên đây chỉ là dự kiến thu chi ước tính dựa trên khung giá và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế phụ 

thuộc vào thời điểm triển khai dự án ở thời điểm nào thì trên cơ sở hướng dẫn áp 

dụng đơn giá, khung giá và giá trên thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như 

cho từng dự án cụ thể. 
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IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Phát triển hệ thống cây xanh tập trung tại các công viên hiện hữu trên 

địa bàn quận và trong các khu dân cư; cây xanh phân tán dọc theo các tuyến 

đường và các tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Bến Nghé - Thị Nghè. 

- Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát triển hệ thống cây 

xanh trên nóc các tòa nhà cao tầng, các khu chung cư nhằm góp phần cải thiện 

môi trường. 

- Vận động nhân dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, thực 

hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh công cộng. 

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước tham 

gia đầu tư phát triển hạ tầng một cách đồng bộ. Vận dụng và thực hiện tốt các 

chính sách ưu đãi, các cơ chế đặc thù nhằm thu hút có hiệu quả các nguồn vốn 

đầu tư. 

- Mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ; khuyến khích đầu 

tư kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại và các dịch vụ chất lượng cao.  

- Đẩy mạnh khai thác các khoản thu từ đất, đặc biệt là trong công tác thu 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu 

từ đất để tạo nguồn vốn tái đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật… 

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất 

- Xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2022, trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn thuộc 

quận và UBND các phường trên địa bàn. 

- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy 

định tại khoản 3 Điều 48 của Luật Đất đai (được sửa đổi tại Điều 6 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch) niêm yết tại trụ sở 

UBND quận và 10 phường, trên trang website thông tin của Quận 1: 

http://www.quan1.hochiminhcity.gov.vn/ 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai, 

trong đó có các nội dung quy định về kế hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao nhận 

thức của nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó 

tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 
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- Yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải thường xuyên báo cáo tiến độ thực 

hiện trong thời gian 3 tháng/lần cho Phòng TN&MT để tổng hợp, báo cáo 

UBND quận. 

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành thành phố đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, đặc biệt là các 

dự án phát triển hạ tầng. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng 

đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch đã được xét duyệt, kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

4.4. Các giải pháp khác 

4.4.1. Giải pháp về chính sách 

- Đối với các công trình, dự án phải thu hồi đất: thực hiện tốt công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, 

bảo đảm cân bằng quyền lợi của người có đất bị thu hồi cũng như quyền lợi của 

nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu 

tư cần phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp vận động, lắng nghe tâm 

tư nguyện vọng của người có đất bị thu hồi, đồng thời giải thích rõ sự cần thiết 

phải thu hồi đất để xây dựng các công trình dự án phục vụ lợi ích công cộng, lợi 

ích cộng đồng.  

- Đối với những công trình, dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất đã 

quá 03 năm chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai (giao đất, cho thuê 

đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất), chủ đầu tư cần kịp thời báo cáo 

tiến độ, giải trình nguyên nhân của việc kéo dài thời gian thực hiện để UBND 

quận tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định; đồng thời, 

UBND quận cũng sẽ kiên quyết loại bỏ các công trình, dự án chưa được triển 

khai theo đúng quy định tại Điều 49 của Luật Đất đai năm 2013. 

- Trong năm 2022, đối với các công trình, dự án cần bổ sung vào kế hoạch 

sử dụng đất để triển khai thực hiện, UBND quận sẽ xem xét, nếu đủ điều kiện sẽ 

trình UBND thành phố xem xét, quyết định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm cấp huyện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 của Nghị định 

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

- Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hợp lý, đúng quy định 

pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là phải làm đảm 

bảo điều kiện sống bằng hoặc cao hơn đối với vị trí cũ. Quan tâm hỗ trợ, giải 

quyết việc làm hoặc nơi học mới đối với những hộ gia đình, cá nhân có đất bị 

thu hồi. 
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4.4.2. Giải pháp về nguồn vốn 

- Kiểm tra năng lực tài chính của các chủ đầu tư để đảm bảo khả năng 

thực hiện dự án. Kết hợp với chủ đầu tư rà soát lại nguồn vốn, nhân lực, các thủ 

tục để có thể triển khai đúng theo kế hoạch đã đăng ký. 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; 

đẩy nhanh tiến độ, khối lượng thực hiện và giải ngân tốt các dự án sử dụng vốn 

ngân sách Nhà nước. 

- Đối với các công trình, dự án có nguồn vốn từ ngân sách do quận quản lý, 

UBND quận giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các chủ đầu 

tư (Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, Ban Bồi thường Giải phóng mặt 

bằng, UBND các phường) thực hiện thủ tục giải ngân nhằm đáp ứng kịp thời 

nguồn vốn; đồng thời, theo dõi, báo cáo UBND quận những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình giải ngân (nếu có) để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, giải quyết. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 1 được thực hiện theo đúng 

quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

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

kế hoạch sử dụng đất. 

Việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được xây dựng trên cơ sở phân 

tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất năm 

2021, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đồng thời xem xét nhu 

cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn Quận 1, đặc biệt là định 

hướng phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ cao cấp và chỉnh trang 

đô thị theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Kế hoạch sử 

dụng đất về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh 

vực trên địa bàn (trên cơ sở khai thác sử dụng đất hợp lý và tiết kiệm), đảm bảo 

thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận và toàn thành phố trước 

mắt và lâu dài, đảm bảo tính kế thừa, có cơ sở khoa học và có tính khả thi cao. 

Năm 2022, trên địa bàn Quận 1 có 04 dự án (03 dự án chuyển tiếp, 01 dự 

án đăng ký mới); 01 trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất; 04 trường hợp 

chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị của hộ gia đình, cá nhân tại phường Tân 

Định, phường Bến Nghé và phường Nguyễn Thái Bình. Số dự án phải thu hồi 

đất là 02 dự án, với tổng diện tích đất phải thu hồi 6,15024 ha. Diện tích đất phải 

xin phép để chuyển mục đích là 0,13 ha (đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở chuyển sang đất ở).  

Hiệu quả kinh tế - xã hội của phương án kế hoạch sử dụng đất Quận 1 

năm 2022 được thể hiện: 

- Tạo điều kiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng 

tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cao cấp như trung tâm 

mua sắm, văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn,… 

- Quỹ đất năm 2022 của Quận 1 về cơ bản được khai thác sử dụng hợp lý 

và có hiệu quả hơn. 

II. KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn thực hiện 

các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đối với các quận 

không lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 theo quy định tại Khoản 5 

Điều 40 của Luật Đất đai, cụ thể: 

- Về căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất: Theo quy định tại Khoản 3 

Điều 40 của Luật Đất đai, một trong các căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; tuy nhiên các quận đã có quy hoạch 

đô thị thì không lập quy hoạch sử dụng đất, nên sẽ không đủ cơ sở pháp lý để 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 
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- Về bản đồ nền lập kế hoạch sử dụng đất: Theo quy định tại khoản 11 

Điều 46 của Thông tư số 01/2021/TT-BNTMT: “11. Lập bản đồ kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 

36 của Thông tư này”, theo đó bản đồ kế hoạch sử dụng đất được lập trên nền 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; tuy nhiên do Quận 1 không lập quy 

hoạch sử dụng đất nên không xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện. 

2. Kiến nghị các Sở, ngành tham mưu UBND thành phố đẩy nhanh các 

thủ tục để ban hành quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với các dự án, dự án đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm của Quận 1. Đối với những dự án kéo dài, chủ đầu tư chậm triển khai 

thực hiện, kiến nghị các Sở, ngành tham mưu UBND thành phố nhắc nhở, đôn 

đốc hoặc xem xét thu hồi chủ trương đầu tư, loại khỏi kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm, kêu gọi nhà đầu tư khác để thực hiện dự án nhằm phục vụ phát triển 

kinh tế, xã hội của quận. 

 


