
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM 
HUYN OAK GLONG Dc 1p - Tir do -  Hinh phüc 

S:4O /BC-UBND Dk Glong, ngày7 tháng cj nàm 2021 

BAO CAO 
Kêt qua thng kê  dt dai nám 2020 huyn Oak Glong 

Can cr Luât Dt dai näm 2013; 

Thông tix s 27/201 8/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 näm 2018 cüa Bô Tài 
nguyen và Môi tnthng quy djnh v thng ké, kiêm kê dat dai và 1p bàn d hin 
trng sü dung dt; 

Thirc hin Cong van s 570/STNMT-DKTK, ngày 26/3/2021 cüa cüa S Tài 
nguyen và Môi tr1Ing tinh D.k Nông, v vic don dc thi,rc hin cong tác thng 
kê dt dai nàm 2020. 

Uy ban nhãn dan huyn báo cáo kt qua thrc hin thng kê Mt dai näm 2020 
huyn Dk Glong nhix sau: 

PHAN I 
KHAI QUAT OIEU KIN TI) NHIEN, KINH TE, xA HO! 

I. V TRI NA LY, DIEU KIN TV NHIEN 

1.VItrIdiaI3 

Huyn Dk Glong dixoc thành 1p theo Nghj djnh s 82/2005/ND-CP ngày 
27/06/2005 cüa ChInh phü. Hin nay, toàn huyn có 07 xA trrc thuc (Quâng Khê, 

Quáng Son, Quàng Hôa, D&k Ha, Dk Som, Dk Plao và Dk R'Mäng). Theo kt 
qua th6ng ke Mt dai ngày 31/12/2018, tng din tIch t,r nhiên toàn huyn là 
144.807,8 ha, Dan s toàn huyn hin nay có 70.450 ngutii, mt d dan s trung 
blnh 48,9 ngtthi/km2. Trung tam hành chInh huyn Dâk Glong dt ti Quâng Khê, 
each TP. Gia NghTa Dk Nông 30 km. 

Huyn Dk Glong có t9a d dja 1 tü 110  47' 27" dn 12° 16' 14" vi d B&c 

và ti 107° 12' 52" dn 107° 36'52" d dông, n&m v phIa Dông nam cüa tinh Dk 
Nông và theo huàng Dông Nam sang dja bàn tinh Lam Dng, dja giâi hành chInh 
cüa huyn Dk Glong dxçic xác djnh nhix sau: 

+ PhIa Bc giáp huyn Krông No tinh Dk Nông. 

+ Phia DOng giáp huyn Dam Rông, tinh Lam Dông.. 

+ PhIa Dông Nam giáp huyn Lam Ha, tinh Lam Dông. 
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+ Phia Nam giáp huyn Di Linh, Bâo Lam, tinh Lam Dng. 

+ Phia Dông Bc giáp huyn Lk, tinh Dik Lk. 

+ PhIa Tây giáp TP. Gia Nghia tinh Dk Nông. 

+ PhIa Tây Bc giáp huyn Dàk Song tinh Däk Nông. Huyn Däk GLong có 

dja hInh trnmg di dc, ye giao thông có Quôc 1 28 và hthng Tinh 1 4 di qua 

(trong do QL 28 là tuyn dumg huyt mach  cüa huyn). Huyn Dk Glong có 
nhiu di tIch ljch si:r, có h sinh thai dc tnrng k& hçip vói thüy din Dông Nai 3, 
Vithn qu& gia Ta Dung (theo Quyt djnh so 1 85/QD-TTg ngày 08/02/2018 cüa 
ThU tuàng ChInh phU) tao  diu kin d phát trin ngành du ljch sinh thai. 

PHAN II 

TNH H!NH TO CHU'C THC HIN THONG KE DAT DAI 

I. MJC D!CH, YEU CAU, PHM VI, DOI TUNG, THI GIAN 
THC HIN THONG KE DAT BA! 

1. Co sO' pháp 1 

- Can cü Lut Dt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013; 

- Can cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cUa ChInh phU quy 
djnh chi tiêt thi hành mt sO diu cUa Lut dt dai nàm 2013; Nghj djnh so 
01/201 7/ND-CP ngày 06/7/2017 cUa ChInh phU sàa di, b sung mt s Nghj djnh 
quy djnh chi tiêt thi hành mt s diu cUa Lut dt dai; 

- Can cü Nghj djnh s 01/2017/ND-CP tháng 01 näm 2017 cUa ChInh phU 
v sra d&, b sung mt si nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lut Dt dai; 

- Thông ti.r sé, 27/201 8/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 cUa Bô Tài nguyen và 
Môi trithng quy djnh v th6ng kê, kim ké dt dai và 1p bàn d hin trng sir ding 
dat; 

- Can cü Cong van s 570/STNMT-DKTK, ngày 26/3/2021 cUa cUa Sâ Tài 
nguyen vâ Môi tru?ing tinh D.k Nông, ye vic don doe thirc hin cong tác thông k 
Mt dai näm 2020. 

2. Muc dich, yêu câu 

2.1 Muc dIch: 

- Dánh giá chInh xac thrc trng tInh hInh sü diing Mt dai cUa huyn Dk 
Glong và dé xuât cáo bin pháp thng crng quán I, nâng cao hiu qua sU ding 
Mt. 

- Lam can cir d lap, diu chinh quy hoach,  k  hoach  sir ding Mt. 

- Lam cci sü d xut diu chinh chInh sách, pháp 1ut v dAt dai. 
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Cung c.p s 1iu d xây dirng niên giám thng kê và phiic vii nhu cu thông 
tin dat dai cho các hot dung kinh t - xä hi, quc phông, an ninh, nghiên ciru 
khoa h9c, giáo diic và dào tao  và các nhu câu khác cüa nhà nuâc và xâ hi. 

2.2.Yêucu 

- Vic thng kê d.t dai phâi dung nguyen tic, phucmg pháp di.rçic quy djnh tai 
Thông tu 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/20 18 cüa Bô Tài nguyen và Môi 
truàng quy djnh v thông ké, kim ké và 1p  bàn d hin trng sir diing dat. 

- Thng kê d.t dai dung hin tring sü dung dt. 

3. Phim vi, d6i tirçng 

3.1. Pham vi 
Thng ké dt dai näm 2020 ducic tin hành trên pham vi toàn huyn, trong do 

dcin vi hành chInh cp xA là don vj cci bàn dê tin hành cong tác thông kê dat dai. 
Kt qua thng ké dt dai cp xâ, phuing là cci sâ d tong hcip so lieu thông kê dat 
dai cp huyn. 

A. A 3.2. Dot twtng thong ke 

- Thong ké l°ai  Mt, din tIch dt dai trong phrn vi dja giOi hành chInh cAp 
xa. 

- Thng kê d& tuçmg duçcc giao dAt d quãn 1, sr ding dAt, là các to chirc, 
h gia dInh, cá nhân, cong  dng dan cii. 

- Thông ké dat quôc phOng, an ninh. 

4. Thô'i gian thirc hin thng kê dAt dai 

Tir ngày 0 1/01/2020 dn ngày 3 1/12/2020. 

II. CONG TAC THU THAP TAI LIEU VA TO CH11C THIJC HIN. 

Th6ng kê dAt dai huyn Dk Glong nàm 2020 dra trên kt qua kim kê d.t 
dai näm 2019; K hoach si:r diing dat cüa näm 2020; các tnung hqp biên dng dä 
thirc hin xong thu tiic hành chInh v dAt dai trong näm thông ké; két qua thông ké 
dat dai näm 2020 cüa cAp xä và các tài 1iu khác Co lien quan. 

PHAN III 

KET QUA THÔNG KE DAT DAI 

1. Tong din tIch tt•r nhiên theo dja giói hãnh chInh 

Kt qua thng kê dAt dai näm 2020 thI tng din tIch tir nhiên cüa huyn Däk 
GLong 144.807,76 ha gm có 07 xâ trrc thuc (Quang Khê, Quãng San, Quàng 
HOa, Dk Ha, Dk Som, Dk Plao và Dk R'Mang). 

Bang 1. Din tIch tir nhiên phân theo ranh giâi hành chInh cap xâ 

STT Don vj hành chInh Din tIch tir 0 Cocau(/o) 
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nhiên nàm 2020 

(ha) 

Toàn huyn 144.807,76 100 

1 XãDäkHa 15.279,772 10,55 

2 XãDàkPlao 10.905,544 7,53 

3 Xã Dk RMäng 22.633,572 15,63 

4 Xä Däk Som 30.499,706 2 1,06 

5 XaQuàngHôa 8.544,137 5,90 

6 XaQuângKhê 11.523,028 7,96 

7 XàQuáng Scm 45.422,001 31,37 

2. Din tIch dt dai phân theo myc dIch sfr dyng 

Bang 2. Din tIc/i dtphân theo n,ic dIe/i sfr ding 

STT Muc dich su dung - A Ma dat 
Diên tIch toàn 

huyçn (ha) 

Co cu 

(%) 

1 Dat nông nghip NNP 135.517,42 93,59 

2 D.t phi nông nghip PNN 9.170,09 6,33 

3 Dt chua sir diing CSD 120,24 0,08 

Cu th din tIch dt dai phân theo mvc  dIch si:r dung &rçic th hin ti Biêu s 
01/TKDD kern theo. 

A •A V A 3. Bien dQng diçn tich dat 
* Biln d3ng din tIc/i dtt ty nhiên: Qua thng kê dt nãm 2020 din tIch 

toàn huyn là 144.807,76 ha và không thay di so vâi kirn kê dt dai nàm 2019. 
* Bièn d3ng dt nông ng/iip: Theo kt qua thng kê d.t dai nãm 2020 din 

tIch dat nông nghip cüa huyn Dk Glong 135.517,42 ha giãm 24,79 ha so viii 
kim kê dt dai näm 2019. Nguyen nhân do chuyn miic dIch sü diing dat và thu 
hi dat. Ben canh do, các Ioai  dt trong dtt nông nghip có bin dng v mt so chi 
tiêu, ci th nhu sau: 

- Dtt san xuât nông nghip: Theo kêt qua thông kê dat dai närn 2020 din tich 
dt nông nghip cüa huyn Dãk Glong 72.283,64 ha giám 6,76 ha so vói kim kê 
d.t dai närn 2019. Nguyen nhân do chuyn sang dt i ti nông thôn và thu hi dat 
dê thuc hin các du an. 

- Dt lam nghip: Theo két qua thông kê dt dai närn 2020 din tIch dt lam 
nghiêp cüa huyên Däk Glong 62.911 ha không thay di so vó'i kim kê dt dai nãm 
2019. 
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- Dt nông nghip khác: Theo kt qua thng kê dt dai näm 2020 din tIch dAt 
nông nghip khác cüa huyn Dk Glong 15 ha không thay di so vâi kiêm kê dAt 
dai näm 2019. 

* Bun d3ng din tIch dit phi nông nghip: Theo k& qua thng kê dAt dai 
näm 2020 din tIch dAt phi nông nghip cüa huyn Däk Glong là 9.170,09 ha 
9.163,3 thng 6,79 ha so vOl kim ké dAt dai näm 2019. Nguyen nhân do chuyên 
miic dIch sü diing tir dAt nông nghip sang dAt 0 ti nông thôn. 

* BieAn d3ng din tIch dat chua sfr dyng: Theo kt qua thông kê dAt dai nãm 
2020 din tIch dat chua sr diing cüa huyn D.k Glong 120,24 ha và không thay 
dôi so vOi kim kê dAt dai näm 2019. 

4. Dánh giá tInh hInh thic hin k hotch sir diing dAt hang nãm: Theo 
kt qua thng kê dAt dai näm 2020 và k hoch sir d%ing dAt nàm 2020 cho thây chi 
tiêu các loai dat duçic phép chuyên mijc dIch sir ding dat chi.ra thirc hin hêt dc 
bit chi tiêu sir diing dAt 0 ti nông thôn. 

PHAN iv 

KET LUiN A MEN NGH! 

1.Kt1un 

S lieu thng kê dAt dai näm 2020 huyn DAk Glong dircic xây dijng theo 
nguyen tAc tng hçvp tir s lieu thng kê dAt dai tir cAp xâ, phü hqp vOl các bin 
dng cia duçic phán ánh trong ho sq dja chInh, phán ánh trung th%rc hin trng sir 
diing dAt trong k' th6ng kê. 

2. Kin ngh: 

KInh d nghj UBND tinh, sir Tài nguyen và Môi trtr&ng xem xét kiêm tra, phé 
duyt kêt qua thng kê dAt dai huyn Dk Glong. 

Trén day là báo cáo kt qua thng ke dAt dai näm 2020 cüa huyn DAk Glong 
kInh d nghj SO Tài nguyen và Môi truOng, UBND tinh Dk Nông xem xét phê 
diiyt./. 

No'i nhân: 
- Si Tài nguyen và Môi truè'ng; 
- UBND tinh; 
- Ti'. Huyn Uy; 
- TI. HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Phông INMT; 
- CN VPDK dat dai; 
- UBND các xA; 
- Liru: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Nguyen Van Hçrp 
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