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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc 

biệt không thể thay thế, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, 

là địa bàn phân bố các khu dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và an ninh, quốc 

phòng. Quản lý, sử dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng của 

Nhà nước, là yếu tố quyết định tương lai của nền kinh tế phát triển, đảm bảo 

mục tiêu ổn định chính trị - xã hội. 

 Quận 11 là 01 trong 24 đơn vị hành chính cấp Quận, huyện của thành phố 

Hồ Chí Minh, là đô thị hàng đầu cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, 

khoa học và công nghệ; đầu mối giao lưu với quốc tế, có vị trí quan trọng về 

chính trị... Tiếp tục xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, một 

trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học lớn của cả nước; Quận 11 là một bộ phận 

của thành phố cùng với thành phố thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết số 16-

NQ/TW của Bộ chính trị ngày 10/8/2012 đã đề ra.  

Quận 11 đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 

5 năm (2011-2015) được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định 

số 2883/QĐ-UBND ngày 12/06/2014.  

Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm có một ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng, là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho 

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

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban 

nhân dân Quận 11 đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành lập:  

“Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 11”. 

1. Giới thiệu dự án 

- Tên dự án: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 11 - thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân Quận 11. 

- Tên chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 11. 

- Thời gian thực hiện 10/2016 - 01/2017. 

- Tháng 02/2017: Thông qua UBND thành phố phê duyệt. 

2. Căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện 

2.1  Căn cứ pháp lý 

a) Văn bản Trung ương, Bộ ngành : 

+ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

+ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

+ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ, về quản lý và phát triển đô thị;  
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+ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, về 

phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hồ Chí Minh;  

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

thi hành Luật Đất đai;  

+ 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 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ 

quy định, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

+ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

+ 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; 

+ 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 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 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 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 6493/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 

thương, về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn đến 

2015 có xét tới 2020; 

b) Văn bản Thành phố, Quận : 

+ Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2003 của 

UBND TP.HCM, về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học ngành giáo 

dục và đào tạo thành phố đến năm 2020; 

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

UBND TP.HCM, về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất ngành y tế 
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thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; 

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

ban nhân dân thành phố, về phê duyệt quy hoạch định hướng phát triển hệ thống 

chợ-siêu thị-trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2009-2015, tầm nhìn 2020; 

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

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về phê duyệt Dự án "Quy hoạch phát triển hệ 

thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030"; 

+ Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố, về giao vốn đầu tư công năm 2017 (đợt 1) nguồn vốn ngân 

sách thành phố, nguồn vốn sổ xố kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA); 

+ Quyết định số 428/QĐ-STNMT-BĐVT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, về công bố kết quả kiểm 

kê diện tích đất đai năm 2014; 

+ Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ, về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp Quốc gia; 

+ Công văn số 3221/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực 

hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện; 

+ Công văn số 4423/UBND-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố, về lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện. 

+ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 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; 

+ Công văn số 1687/STNMT-QLĐ ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Sở tài 

nguyên và Môi trường, về dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và danh mục 

dự án của các ngành, lĩnh vực đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Công văn số 2366/STNMT-QLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, về dự thảo các chỉ tiêu sử dụng 

đất cấp tỉnh đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh phân bổ trên địa bàn các 

quận, huyện; 

+ Quyết định số 2883/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 06 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố, về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2011-2015) Quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh; 
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+ Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố, về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 

11; 

+ Văn bản số 10455/STNMT-QLĐ ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp Quận, 

huyện; 

+ Kế hoạch số 11649/KH-STNMT-QLĐ ngày 02 tháng 11 năm 2016 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc triển khai thực hiện công tác thẩm định kế 

hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện. 

2.2 Thông tin, tài liệu sử dụng lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 11 giai đoạn (2011-2015). 

 Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 của 16 Phường thuộc 

Quận 11. 

 Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2015. 

 Niên giám thống kê 2015 - Chi cục Thống kê Quận 11. 

 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 – Phần thứ nhất 

“Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2011 – 2015” của Quận 11. 

 Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân Quận 11, về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. 

 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai 

đoạn 2011 - 2015) của Quận 11 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê 

duyệt theo Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 12/06/2014. 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 11. 

 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nội dung công tác 

trọng tâm 03 tháng cuối năm 2016. 

3. Mục đích, yêu cầu 

a. Mục đích: 

- Phân bố hợp lý quỹ đất cho các ngành, các đối tượng sử dụng đất đảm bảo 

sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế cao. 

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kỳ trước nhằm rút ra những kết quả 

đạt được và những mặt tồn tại cần khắc phục trong kế hoạch kỳ này. 

- Đưa ra nhu cầu sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất chi tiết trong năm kế 

hoạch. 

- Tạo hướng mở cho các dự án đầu tư, hình thành các trung tâm văn hoá xã 

hội và dịch vụ, góp phần thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá theo chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. 
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- Làm cơ sở để nắm chắc quỹ đất đai và xây dựng chính sách quản lý, sử 

dụng đất đai đồng bộ, có hiệu quả.  

- Làm căn cứ để bố trí và xây dựng cơ sở hạ tầng của Quận 11, phù hợp 

trong tổng thể với thành phố cũng như kết nối hài hòa với các Quận, huyện 

khác. 

- Cung cấp thông tin về hiện trạng và định hướng sử dụng đất cho các nhà 

đầu tư trong nước và quốc tế, nhằm tạo ra điều kiện ban đầu trong việc tìm kiếm 

cơ hội đầu tư trên địa bàn Quận. 

- Làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, là khung pháp lý để Ủy ban nhân dân Quận lập quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất các năm tiếp theo và rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Quận. 

b. Yêu cầu: 

- Đảm bảo việc triển khai thực hiện của các dự án, công trình, đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của Quận và của thành phố trong năm 2017. 

- Việc bổ sung hoặc đưa ra khỏi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các 

dự án, công trình phải được tính toán hợp lý để đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất 

đã được UBND thành phố phân bổ, đảm bảo phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 của Quận và của thành phố.  

- Nội dung Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 11 phải phù hợp với 

quy định của Pháp luật về đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

4. Nội dung của KHSDĐ hàng năm cấp Quận 

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất 

của cấp thành phố đến từng đơn vị hành chính cấp Phường. 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, trên địa bàn cấp Quận trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành 

chính cấp Phường. 

           - Cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực trong năm kế 

hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp Phường. 

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 

đến từng đơn vị hành chính cấp Phường. 

- Xác định diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch theo từng đơn vị 

hành chính cấp Phường. 

          - Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 

theo từng đơn vị hành chính cấp Phường. 

          - Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch. 

          - Xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

5. Quy trình thực hiện 

Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp Quận theo Thông tư 

29/2014/TT-BTNMT được thực hiện theo trình tự các bước sau: 
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Bước 1: Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

trước; 

  Bước 2: Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; 

Bước 3: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

6. Phương pháp thực hiện 

Việc Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 11 - thành phố Hồ Chí 

Minh dựa vào các phương pháp thực hiện chủ yếu sau: 

- Phương pháp điều tra; 

- Phương pháp thống kê; 

- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp; 

- Phương pháp dự báo; 

- Phương pháp định mức;  

- Phương pháp thảo luận lấy ý kiến góp ý - chuyên gia;  

- Phương pháp bản đồ; 
 

7. Các sản phẩm của dự án 

Sản phẩm của dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 11 – thành 

phố Hồ Chí Minh bao gồm: 

1. Quyết định của UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2017  Quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh (bản in trên giấy). 

2. Báo cáo tổng hợp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11 – thành 

phố Hồ Chí Minh kèm theo Hệ thống bảng biểu theo quy định (bản in trên giấy 

và bản dạng số).  

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 11 – thành phố Hồ Chí 

Minh tỷ lệ 1:5.000 (bản in trên giấy và bản dạng số). 

4. Các văn bản có liên quan trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất của 

huyện (bản in trên giấy). 

     5. Sản phẩm công bố, lưu trữ và phổ biến hồ sơ kế hoạch sử dụng đất. 

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI  

I.1. Điều kiện tự nhiên 

1. Vị trí địa lý 

Quận 11 là Quận nội thành, nằm ở phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, đóng 

vai trò là cửa ngõ thông thương với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quận 11 

có thế mạnh khai thác về thương mại dịch vụ, du lịch và là trung tâm văn hóa 

giải trí - thể dục thể thao của thành phố, có công viên văn hóa Đầm Sen đóng 

trên địa bàn Quận 11. 

Ranh giới hành chính như sau: 

- Phía Đông giáp Quận 10: giới hạn bởi đường Lý Thường Kiệt. 

- Phía Tây giáp Quận Tân Phú: giới hạn bởi kênh Tân Hóa. 
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- Phía Nam: giáp Quận 5 giới hạn bởi đường Nguyễn Chí Thanh và giáp 

Quận 6 giới hạn bởi đường Hồng Bàng. 

- Phía Bắc giáp Quận Tân Bình: giới hạn bởi đường Âu Cơ, đường Nguyễn 

Thị Nhỏ.  

+ Về hành chính: Quận 11 được chia thành 16 Phường, từ Phường 01 đến 

Phường 16. 

+ Quận 11 có cơ sở hạ tầng hoàn thiện: Giao thông, văn hóa, y tế, giáo 

dục, cấp điện, cấp nước, thể thao, dịch vụ xã hội… Tạo điều kiện thuận lợi trong 

giao lưu kinh tế - văn hóa trong toàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 

hội đa dạng phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Địa hình, địa mạo: 

- Đặc điểm địa hình: 

Quận 11 nằm trong miền chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và đồng 

bằng sông Cửu Long, địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang 

Tây, bề mặt khá bằng phẳng. Độ cao địa hình thay đổi từ 5m - 10m so với mực 

nước biển.  

 - Đặc điểm địa chất: 

  Quận 11 có các loại trầm tích: 

 + Trầm tích Holoxen (QIV – trầm tích phù sa trẻ): Thành phần gồm sét, sét 

pha, cát pha lẫn di tích thực vật, bề dày thay đổi từ 2m – 10m. 

 + Trầm tích Pleistoxen (QI-III – trầm tích phù sa cổ): Thành phần đất đá 

gồm cát lẫn sạn sỏi. 

 + Trầm tích Plioxen (N2
2
): Thành phần gồm cát, cát lẫn sạn sỏi.    

 Theo bản đồ địa chất công trình Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1/50.000, 

do Sở Khoa Học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh xây dựng năm 2010, 

cho thấy: 

 * Khu vực Quận 11 thuộc khu vực có ký hiệu phân khu Địa kỹ thuật là 

DB1, mức độ thích nghi là “Thuận lợi cho việc xây dựng các công trình có tải 

trọng vừa và tương đối lớn”. 

 * Công trình tải trọng vừa, có thể xây dựng công trình nhà từ 2-5 tầng, có 

tải trọng từ 3-7 tấn/m
2
. 

 * Công trình tải trọng tương đối lớn, có thể xây dựng công trình nhà từ 5-

10 tầng, có tải trọng từ 7-15 tấn/m
2
. 

Căn cứ vào đặc điểm địa chất công trình, bản đồ đánh giá địa kỹ thuật là 

cơ sở khoa học để nhà quản lý, đơn vị lập quy hoạch sử dụng đất tính toán, định 

hướng quy mô công trình, chiều sâu khảo sát, bố trí công trình một cách phù 

hợp, giải pháp về kết cấu móng đảm bảo kinh tế, an toàn và hiệu quả..  
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3. Khí hậu: 

 Quận 11 mang đặc trưng của khí hậu Nam Bộ, nằm trong miền khí hậu 

nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nét đặc trưng là có 02 mùa rõ rệt trong năm: 

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.  

- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Một số đặc điểm về khí hậu của Quận 11 như sau: 

 Nắng và bức xạ: 

  Quận 11 có thời gian chiếu sáng trong ngày biến đổi nhỏ giữa hai mùa 

trong năm, số giờ nắng trong ngày tăng trong mùa khô và giảm trong mùa mưa, 

số giờ nắng trung bình trong ngày cao nhất vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 và 

thấp nhất vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. 

 Tổng lượng bức xạ mặt trời trung bình năm trong cả năm là 140 

Kcalo/cm
2
. Tổng lượng bức xạ các tháng mùa khô cao hơn các tháng mùa mưa 

gần 100 calo/cm
2
/ngày, cường độ bức xạ lớn nhất trong ngày vào các tháng 03 

và tháng 04 trong năm từ 0,8 – 1,0 calo/cm
2
/phút, xảy ra từ 10h đến 14h. 

  Nhiệt độ:   

 Do được nhận một chế độ bức xạ khá cao, ít biến động nên chế độ nhiệt 

trong năm tương đối cao và khá ổn định.  

 Nhiệt độ trung bình trong năm biến thiên từ 27,9
0
C - 28,4

0
C, nhiệt độ cao 

nhất đạt 38,5
0
C tập trung vào tháng 04 và tháng 05, nhiệt độ thấp nhất đạt 

19,2
0
C tập trung vào tháng 12 và tháng 01. 

 Chênh lệch nhiệt độ tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất khoảng 4
0
 C. 

Độ ẩm không khí, lượng bốc hơi: 

 Độ ẩm tương đối của không khí trung bình từ 75% - 80% và biến thiên 

theo 02 mùa rõ rệt, giảm dần trong mùa khô và tăng dần trong mùa mưa. Hàng 

năm vào các tháng 6, 7, 8 không khí đạt độ ẩm trung bình cao nhất, vào các 

tháng 1, 2, 3 độ ẩm không khí trung bình đạt giá trị thấp nhất. 

 Lượng bốc hơi nước phổ biến từ 3,0 - 3,6mm/ngày, đạt cao nhất vào 

khoảng tháng 2, 3, 4 và thấp nhất vào khoảng tháng 9, 10.  

Lượng mưa, chế độ gió:  

 * Tổng lượng mưa trung bình trong năm dao động từ 1.321mm đến 

2.662,9mm với tổng số ngày mưa biến thiên từ 118 đến 199 ngày trong năm. 

Lượng mưa phân bố không đều giữa các tháng trong năm, các tháng 1, 2, 3 có 

lượng mưa ít nhất trong năm và sự phân bố lượng mưa cũng không đều giữa các 

tháng trong mùa mưa. 

 * Hai hướng gió chủ đạo trên địa bàn Quận 11 là: 

- Gió Tây – Tây Nam: Tốc độ trung bình 3,5m/s vào tháng 10 – tháng 4 

năm sau. 
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- Gió Đông – Đông Nam: Tốc độ 3m/s vào tháng 3 – tháng 9, thổi mạnh 

vào buổi chiều.  

Đây là khu vực ít có bão, rất ít xảy ra thiên tai, thời tiết thường chỉ bị ảnh 

hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc chịu ảnh hưởng của bão từ khu vực Miền 

Trung Nam Bộ. 

4. Thuỷ văn 

Hệ thống thủy văn trên địa bàn Quận 11 tập trung chủ yếu ở phía Tây, bao 

gồm:  

- Kênh Tân Hóa chảy qua khu vực Quận dài khoảng 1.175m, là kênh có 

chức năng chủ yếu trong việc dẫn nước thải sinh hoạt và thoát nước mưa cho 

Quận. Ủy ban nhân dân Quận 11 phối hợp với Thành phố thực hiện dự án Cải 

tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm (thành phần số 4); hoàn thành công trình Nâng cấp 

đô thị thành phố thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lũy Bán Bích – Tân 

Hóa trên địa bàn Phường 01, Phường 03 Quận 11. 

- Hồ Đầm Sen có diện tích khoảng 30ha, đây là phần diện tích mặt nước 

lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mực nước trên các kênh, rạch chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán 

nhật triều không đều. Thủy triều có biên độ dao động khá lớn từ 1,7 – 2,5m và 

tối đa là 3,95m. Trong 01 năm, thuỷ triều được chia làm 3 thời kỳ: Thủy triều 

cao từ tháng 9 đến tháng 12; thấp từ tháng 4 đến tháng 8 và trung bình từ tháng 

1 đến tháng 3.  

- Chất lượng nước trên các tuyến kênh, rạch bị ô nhiễm bởi nước thải sinh 

hoạt và nước thải từ các cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn Quận.  

I.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội : 

1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế:  

- Về kinh tế:  

Trong các năm qua, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, 

tiềm ẩn nhiều rủi ro; Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo điều hành, phát huy tính năng động, sáng tạo, vận dụng có hiệu quả các 

Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về ổn định kinh tế vĩ 

mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; đề ra một số giải pháp tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Qua đó, kinh tế đã duy trì 

tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, triển 

khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ổn định thị trường.  

1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế: 

- Khu vực kinh tế công nghiệp: 

Do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến tiến 

độ triển khai hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên hàng 

hóa sản xuất bị sụt giảm, nhất là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
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Các công trình trọng điểm trên địa bàn, nhất là giao thông, điện, nước thực hiện 

đạt kết quả cao và phát huy hiệu quả cao.  

Các ngành nghề chính trên địa bàn Quận 11 như sau: Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống, các sản phẩm thuốc lá, dệt, sản xuất trang phục, thuộc da, nhuộm da 

thú, sản xuất vali, túi xách, yên, giầy, chế biến gỗ, sản xuất giấy, các sản phẩm 

giấy, xuất bản, in và sao bản ghi, các sản phẩm từ cao su, và plastic, các sản 

phẩm kim loại, văn phòng phẩm, máy vi tính, radio, tivi, bàn, tủ, sản phẩm y 

tế… 

- Khu vực kinh tế - thương mại - dịch vụ: 

Trên địa bàn Quận, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

(theo giá thực tế) 09 tháng năm 2016 ước thực hiện 5.864 tỷ đồng, tăng 9% so 

với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thương mại ước thực hiện 83.311 tỷ đồng, 

tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân Quận đã xây dựng và ban hành 

kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Chỉ đạo các đơn 

vị tổ chức thực hiện kế hoạch sắp xếp hoạt động các điểm kinh doanh thời vụ; 

tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết 

yếu, đảm bảo ổn định thị trường trước trong và sau các dịp lễ trong năm. Xây 

dựng Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu 

trên địa bàn Quận. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình kết nối Ngân 

hàng - Doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn Quận; Kế hoạch phối hợp điều tra, 

rà soát dữ liệu thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận năm 

2016. Hoàn tất Phương án giải tỏa, di dời, sắp xếp, tái bố trí tiểu thương chợ 

Bình Thới. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” giai đoạn 2016 – 2020. 

Lãnh đạo Quận đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đề án quy hoạch 

phát triển thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của 

Quận giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn đến 2015. Đến nay, lĩnh vực thương mại – 

dịch vụ đã có bước chuyển biến khá tích cực, hầu hết các mặt bằng nằm dọc 

theo 5 tuyến đường chính ( đường 3 Tháng 2, Lê Đại Hành, Lạc Long Quân, 

Minh Phụng và Lãnh Binh Thăng) đều được đưa vào khai thác sử dụng cho các 

hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ. Các phố chuyên doanh tiếp tục ổn 

định và phát triển như: phố vật liệu xây dựng và trang trí nội thất đường Lý 

Thường Kiệt (Phường 15); phố simili đường Trần Quý (Phường 6), Lý Nam Đế, 

Lý Thường Kiệt, Hòa Hảo (Phường 7); phố chuyên doanh y dược, trang trí 

tượng thờ trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (Phường 4); phố ẩm thực đường 

Phan Xích Long (Phường 16) đều hoạt động sầm uất; đã phát triển thêm phố ẩm 

thực đường Lữ Gia (Phường 15), khu ẩm thực đường Hà Tôn Quyền (Phường 

4), khu ẩm thực chay (Phường 1). 

Các siêu thị, trung tâm thương mại hoạt động ổn định, các doanh nhân đã 

quan tâm đầu tư, nâng cấp loại hình doanh nghiệp từ hộ kinh doanh cá thể lên 

Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nâng cấp cửa hàng, cửa hiệu hiện 
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đại. Mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng, các điểm bán hàng 

bình ổn giá tại các chợ đã góp phần quan trọng trong việc kềm chế tăng giá, bình 

ổn thị trường. 

1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập: 

- Dân số: 

Trên địa bàn Quận 11 thành phần dân tộc chủ yếu là người Kinh và người 

Hoa. 

Theo số liệu thống kê năm 2015 dân số của toàn Quận 11 là 232.789 người, 

với 58.197 hộ. Trong đó nữ chiếm 53,20%, nam chiếm 46,80%. 

Số nhân khẩu người Hoa là 96.822 người, với 23.972 hộ, chiếm 41,19% 

dân số toàn Quận 11. 

(Nguồn: Niên giám thống kê 2015 – Chi cục Thống kê Quận 11 – xuất bản 

08/2016) 

- Lao động, việc làm: 

Năm 2015 toàn Quận có 163.067 người trong độ tuổi lao động, chiếm 

70,04% dân số toàn Quận, trong đó lao động nữ là 83.019 người, chiếm 50,91% 

độ tuổi lao động, đã giải quyết việc làm cho 11.535 lao động, đạt 115,35% so 

với kế hoạch đề ra. 

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Thành phố bằng các chính sách 

và giải pháp cụ thể, kịp thời, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân 

dân địa phương tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn Quận ngày càng giảm. 

- Thu nhập: 

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các 

chính sách cụ thể, kịp thời, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân 

trên địa bàn Quận 11, đời sống người dân ngày càng được cải thiện rõ nét; thu 

nhập của nhân dân khá cao và ổn định. 

1.2.4. Thực trạng phát triển đô thị: 

Quận 11 là 01 trong những Quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, 

đặc điểm các khu dân cư của Quận 11 là khá ổn định và tập trung mạnh theo các 

trục lộ chính yếu ở các trung tâm văn hóa, thương mại của Quận. Các khu dân 

cư phân bố đều khắp các Phường, riêng Phường 03 và Phường 15 có mật độ nhà 

ở thấp hơn các Phường khác do phần lớn diện tích tự nhiên của Phường là 

Trường đua Phú Thọ và Công viên văn hóa Đầm Sen chiếm 01 phần diện tích 

tương đối rộng.  

Cách bố trí và xây dựng khu dân cư hiện nay có đầy đủ các chức năng dịch 

vụ, giải trí, thương mại tương đối phù hợp với quan điểm kinh tế - xã hội của 

Quận 11 là tăng trưởng kinh tế theo cơ cấu (Thương mại, dịch vụ, sản xuất công 

nghiệp và tiểu thủ công nghiệp) như các trung tâm thương mại Lê Đại Hành, Lữ 

Gia plaza, khu chung cư A - B Phú Thọ, …. 
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Nhìn chung, chất lượng nhà ở trên địa bàn Quận đã được cải thiện nhanh 

chóng trong những năm gần đây. Ủy ban nhân dân Quận đang triển thực hiện 

các dự án phát triển nhà ở đường Tống Văn Trân, khu phức hợp Đầm Sen, ... 

Quận đang thực hiện việc thu hồi đất của các doanh nghiệp thuộc diện di dời tại 

khu I - Khu đất đường Tống Văn Trân để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Đối với 

dự án khu phức hợp Đầm Sen Phường 03, Ủy ban nhân dân Thành phố đã công 

nhận Công ty Cổ phần Quốc tế C&T là chủ đầu tư của dự án, Ủy ban nhân dân 

Quận đang phối hợp với chủ đầu tư thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 

và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

1.2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng:  

- Giao thông: 

Trong 09 tháng đầu năm 2016, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã đưa vào sử 

dụng các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm Phường 1, Cải tạo mở rộng cụm 

hẻm Phường 2, Cải tạo mở rộng cụm hẻm Phường 3, Cải tạo mở rộng cụm hẻm 

Phường 5; đẩy nhanh công tác thẩm định trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật các công trình chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2016 trước ngày 

31/10/2016 theo quy định. 

Hoàn thành quyết toán các công trình đã đưa vào sử dụng trong kế hoạch 

năm 2016. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo mở 

rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng – Tôn Thất Hiệp, Xây dựng mới trường 

tiểu học Âu Cơ, dự án chỉnh trang mở rộng đường Xóm Đất; đảm bảo tiến độ thi 

công dự án Cải tạo mở rộng trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

Hệ thống các tuyến đường xương sống, có vai trò quan trọng trong giao lưu 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Quận 11 bao gồm các tuyến đường giao 

thông, đồng thời là ranh giới hành chính của Quận là Âu Cơ, Nguyễn Thị Nhỏ, Lý 

Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng, Tân Hóa và một số tuyến đường 

khác như: 

- Đường Lê Đại Hành: Là con đường trục đi qua Quận 11 và ranh các 

Quận 5, Quận Tân Bình.  

- Đường 3 Tháng 2: Bắt đầu từ đường Minh Phụng và Hồng Bàng Quận 6, 

xuyên suốt Quận 11 và kéo dài sang Quận 10. 

- Đường Hòa Bình, Ông Ích Khiêm, Lãnh Binh Thăng: Là các tuyến 

đường nối tiếp nhau và nằm trọn trong địa bàn Quận 11 và kéo dài đến Quận 

Tân Phú. 

- Đường Minh Phụng: Nối từ Quận 6 sang Quận 11 và kết thúc tại điểm 

giao tiếp với đường Bình Thới. 

- Đường Lạc Long Quân: Là đường có chiều dài dài nhất trên địa bàn 

Quận 11, chạy từ điểm tiếp giáp Quận 6 đến điểm tiếp giáp Quận Tân Bình.  

Ngoài ra, Quận còn có 01 mạng lưới các tuyến đường nối liền với các trục 

đường xương sống như Hàn Hải Nguyên, Trần Quý, Hòa Hảo, Xóm Đất, Thái 
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Phiên, Dương Đình Nghệ, Lò Siêu, Đội Cung, Quân Sự, Lê Thị Bạch Cát, Tôn 

Thất Hiệp, Tống Văn Trân, Nguyễn Văn Phú,… giúp cho việc giao thông trên 

địa bàn Quận trở nên thuận lợi, đồng thời là nơi tập trung dân cư và buôn bán 

giao dịch hàng hóa, thể hiện bề mặt kinh tế và văn hóa của Quận.  

Nhìn chung, hệ thống giao thông trên địa bàn Quận 11 tương đối thuận 

tiện, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Hàng năm, các tuyến đường đều 

được cải tạo, mở rộng, chỉnh trang, đầu tư nâng cấp nhằm cải thiện tình hình 

giao thông và mỹ quan đô thị.  

- Thuỷ lợi: 

Ủy ban nhân dân Quận 11 đã phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên 

lập kế hoạch hành động dự án cải thiện môi trường kênh Tân Hóa – Lò Gốm 

Quận 11 nhằm xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng, góp 

phần cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao nhận thức của người dân về 

môi trường. 

Ủy ban nhân dân Quận 11 đã phối hợp đầu tư xây dựng hệ thống thoát 

nước nhằm khai thác hiệu quả các dự án chống ngập của thành phố. Tăng cường 

nạo vét, duy tu các hệ thống cống, đưa vào kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống 

cống kết hợp với nâng cấp các tuyến hẻm theo kế hoạch hàng năm để khắc phục 

tình trạng ngập lụt các hẻm trong khu dân cư. Tranh thủ nguồn vốn ODA kết dư 

của dự án thành phần số 4 thực hiện sửa chữa nâng cấp các tuyến đường, hẻm, 

vỉa hè trên địa bàn Phường 1, 3, 5 (18 hẻm và đường Hòa Bình).  

Cấp điện và cấp nước sinh hoạt. 

- Hệ thống điện:  

Nguồn điện sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn Quận 11 được cung cấp từ 

mạng điện chung của thành phố Hồ Chí Minh, nhận điện trực tiếp từ 02 trạm 

biến áp là Trường đua Phú Thọ và Chợ Lớn. Đã đáp ứng cơ bản nhu cầu sử 

dụng của nhân dân trong khu vực.  

- Hệ thống cấp nước:  

Nguồn cấp nước chủ yếu trên địa bàn thành phố nói chung và Quận 11 nói 

riêng do tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) quản lý. 

Được cung cấp từ nhà máy nước Thủ Đức và Hóc Môn, đến nay Quận đã 

hoàn thành việc cung cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn Quận đạt tỷ lệ 

100% sớm hơn so chỉ tiêu đề ra. Hệ thống ống dẫn nước chính (Đường kính ống 

từ 250mm trở lên) nằm dọc theo các tuyến đường lớn của Quận như: Đường 3/2, 

Lý Thường Kiệt, Minh Phụng, Âu Cơ, Lê Đại Hành, Hàn Hải Nguyên, Nguyễn 

Thị Nhỏ, Bình Thới, Lạc Long Quân, Lữ Gia,… từ đây theo mạng lưới đường 

ống phân phối (Đường kính từ 200mm trở xuống), nước sạch được cung cấp đến 

từng hộ dân tiêu thụ.  

Tuy nhiên hệ thống ống dẫn nước hiện nay do sử dụng lâu ngày chưa được 

đầu tư mới đã gây ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp và gây thất thoát nước. 
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+ Nhà máy cấp nước Thủ Đức là nguồn cung cấp nước cho Quận 11, nhà 

máy có công suất 750.000 m
3
/ngày đêm. Nhà máy được xây dựng vào năm 1966 

với công suất ban đầu chỉ 480.000 m
3
/ngày đêm, sau đó được cải tạo, nâng cấp 

công suất lên 750.000 m
3
/ngày đêm. Trạm bơm nước thô với diện tích khoảng 

5,0ha được đặt cách cầu Hóa An về phía thượng nguồn khoảng 300m. Nhà máy 

lấy nước mặt từ sông Đồng Nai với công suất 1.150.000 m
3
/ngày đêm, nước 

được bơm về nhà máy xử lý Thủ Đức nằm gần ngã tư đường Võ Văn Ngân và 

xa lộ Hà Nội thuộc Quận Thủ Đức. 

+ Nhà máy nước sông Sài Gòn công suất 300.000 m
3
/ngày đêm, từ tháng 

3/2006 đến nay nhà máy đạt công suất 300.000 m
3
/ngày đêm. Hệ thống bơm 

nước thô đặt tại ấp Bến Than, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, bơm nước từ sông Sài 

Gòn, công suất 32.000 m
3
/ngày đêm, dẫn nước thô về nhà máy xử lý đặt tại ấp 

Thới Tây, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, sau đó cũng cung cấp một phần cho 

Quận 11. 

+ Hệ thống cấp nước Hóc Môn, được xây dựng vào năm 1993, các trạm 

bơm giếng khoan của nhà máy nằm ở Quận Tân Phú và phía Nam của Quận 12. 

Phạm vi phục vụ của nhà máy là cấp nước cho một phần Quận Tân Bình, Tân 

Phú, Quận 11 và Quận 6, công suất hiện nay 60.000 m
3
/ngày đêm. 

- Hệ thống thoát nước:  

Trên địa bàn Quận 11 hệ thống cống thoát nước bẩn với tổng chiều dài 

khoảng 47km, hệ thống thoát nước theo hướng cống thoát ra kênh Tân Hoá, 

ngoài ra còn có hồ Đầm Sen đóng vai trò là nơi thoát nước mặt (Nước mưa) cho 

khu vực.  

Hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận được cải tạo, duy tu, nạo vét 

thường xuyên kết hợp với đầu tư mới khi thực hiện các công trình sửa chữa, 

nâng cấp hẻm. Việc triển khai các dự án thoát nước do thành phố đầu tư như: dự 

án rạch Hàng Bàng, dự án thành phần số 3 lưu vực Tân Hóa -  Lò Gốm, dự án 

thành phần số 4 mở rộng kênh Tân Hóa dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2015. 

Bưu chính viễn thông và phát thanh truyền hình. 

* Bưu chính viễn thông. 

- Mạng viễn thông của Quận trong thời gian qua đã cơ bản đảm bảo thông 

tin liên lạc và có 16/16 điểm bưu điện văn hoá Phường phục vụ thông tin liên lạc 

và báo chí đảm bảo đáp ứng yêu cầu kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà 

nước tới nhân dân. 

 * Công nghệ thông tin.  

 Mạng Metronet được triển khai mở rộng số lượng kết nối đến các Phường 

phục vụ hiệu quả việc vận hành, liên thông hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành 

các cấp. Hệ thống mạng đã kết nối tốc độ cao (20Mbs-100Mbs) phục vụ các hệ 

thống thông tin quan trọng. Hệ thống quản lý mạng trung tâm NOC tiếp tục 

được duy trì phát huy vai trò giám sát hệ thống mạng; kịp thời phát hiện các sự 
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cố để khắc phục, đảm bảo an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin của thành 

phố và Quận. 

 * Ứng dụng công nghệ thông tin.   

 Sở Thông tin & Truyền thông đã tổ chức thực hiện triển khai hệ thống 

quản lý văn bản, hồ sơ công việc liên thông kết nối từ Ủy ban nhân dân thành 

phố đến 24 Quận - huyện phục vụ công tác quản lý điều hành các cấp, đảm bảo 

thống nhất theo kiến trúc công nghệ thông tin toàn thành phố. Duy trì, nâng cấp 

các hệ thống đã đầu tư tại 24 Quận - huyện, các sở, ban, ngành. Nâng cấp Trang 

thông tin điện tử của thành phố và 32 trang thông tin thành phần. 

* Phát thanh truyền hình. 

Tất cả các Phường đã được phủ sóng truyền thanh, truyền hình, truyền hình 

trả tiền và có trạm truyền thanh đảm bảo cập nhật thông tin kịp thời và góp phần 

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. 

Giáo dục. 

Với sự quan tâm của các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của ngành nên 

thời gian qua sự nghiệp giáo dục của Quận đã có những bước tiến vượt bậc cả về 

cơ sở vật chất cũng như chất lượng dạy và học. 

Theo số liệu thống kê năm 2015, trên địa bàn Quận hiện có 64 trường học 

với tổng số 1.164 phòng học phục vụ cho 37.304 học sinh học tập (trong đó nhà 

trẻ 1.893 học sinh, mẫu giáo 7.121 học sinh, cấp I 16.274 học sinh, cấp II 12.016 

học sinh) và 2.857 giáo viên, cán bộ công nhân viên. (Nguồn: Niêm giám thống 

kê 2015 – Cục thống kê Quận 11). 

Hiệu suất đào tạo ở bậc tiểu học 99,2%, đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm; ở bậc 

trung học cơ sở đạt trên 93,8%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học hàng 

năm đạt trên 99%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,15% - 100%. Tỷ lệ huy 

động trẻ 5 tuổi ra lớp hàng năm đạt chỉ tiêu (trên 99%). Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi 

vào lớp 1 hàng năm đạt 100%.  

Ủy ban nhân dân Quận 11 giao chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học 

năm 2016 cho ngành giáo dục và Ủy ban nhân dân 16 Phường. Tổng kết năm 

học 2015-2016 : khối tiểu học có 16 học sinh nghỉ bỏ học tỷ lệ 0,1%, tăng 

0,04% so với cùng kỳ; khối trung học cơ sở có 83 học sinh nghỉ bỏ học (trong 

đó có 71 học sinh hộ khẩu tại Quận) tỷ lệ 0,64%, tăng 0,02% so với cùng kỳ, 

nguyên nhân nghỉ bỏ học chủ yếu là do các em có học lực yếu, không có động 

cơ học tập, UBND Quận đã chỉ đạo phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp với các 

Phường tiếp tục tập trung động viên, giúp đỡ các em trở lại học tập hoặc theo 

học các lớp dạy nghề. Chỉ đạo Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục phân công thành 

viên theo dõi giúp đỡ học sinh khối lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, những 

trường hợp học sinh khó khăn về phương tiện đi lại giao Đoàn thanh niên 

Phường hỗ trợ “Tiếp sức” giúp đỡ đưa đón trong những ngày thi tốt nghiệp. 
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Triển khai thực hiện tốt kế hoạch huy động trẻ ra lớp năm học 2016-2017. Kết 

quả: tuyển sinh lớp 1: đã huy động ra lớp 2.568 học sinh, đạt tỷ lệ 91,3% 

(2.568/2.818 học sinh); tuyển sinh lớp 6: đã huy động ra lớp 2.929 học sinh, đạt 

tỷ lệ 97,4% (2.929/3.007 học sinh). 

 - Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng giáo 

dục phát triển vận động”.Tổ chức chuyên đề “Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế 

hoạch giáo dục và sử dụng mạng nội bộ quản lý thực hiện chương trình trong 

trường Mầm non”; chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển 

ngôn ngữ trong trường mầm non”. 

 - Triển khai chuyên đề Quận “Thực hiện phần mềm theo dõi bán trú và 

khẩu phần dinh dưỡng theo cơ cấu mới cho các trường mầm non công lập và 

ngoài công lập trong Quận. Đến nay đã có 100% trường công lập và ngoài công 

lập thực hiện phần mềm dinh dưỡng cho trẻ và hồ sơ sổ sách theo dõi bán trú 

của đơn vị. 

- Cơ sở vật chất ngành giáo dục trên địa bàn Quận: 

+ Quận 11 đã có kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư kinh phí cho sự nghiệp 

giáo dục, đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng trường lớp trên địa bàn toàn 

Quận, phù hợp với mục tiêu theo Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 

03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc dành quỹ đất cho sự nghiệp 

giáo dục từ năm 2001 đến năm 2020. 

+ Quận đã hoàn thành sửa chữa và xây dụng mở rộng trường PTTH 

Nguyễn Hiền, sửa chữa trường tiểu học Lạc Long Quân, sửa chữa trường THCS 

Lê Anh Xuân, sửa chữa trường tiểu học Phú Thọ, sửa chữa trường trường Mầm 

non 15, hoàn thành đưa vào sử dụng công trình xây dựng mới trường tiểu học 

Nguyễn Thi, xây dựng mới trường THCS Lữ Gia, đang tiếp tục thi công giai 

đoạn 2 trường tiểu học Âu Cơ. 

- Đánh giá chung về công tác giáo dục trên địa bàn Quận 11. 

+ Thực hiện Nghị quyết TW2, giáo dục công nghệ đã có những bước phát 

triển về quy mô, chất lượng và cơ chế hoạt động của nhà trường. Năm 1995 

Quận 11 đã phổ cập xong giáo dục ở bậc tiểu học, phổ cập tiểu học đúng độ 

tuổi. Trên địa bàn Quận đã có một hệ thống trường lớp tương đối tốt từ bậc mầm 

non, tiểu học đến trung học phổ thông, Quận cùng với thành phố đã dành phần 

lớn ngân sách cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. 

+ Chất lượng giáo dục tương đối tốt, các trường đều thực hiện giáo dục 

lồng ghép giáo dục đạo đức, luật pháp, thể chất, quốc phòng cho học sinh các 

cấp. 

+ Quận đã thực hiện tốt chỉ thị “Hai không” của Bộ Giáo dục & Đào tạo và 

chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 50-

CT/TW ngày 15/6/2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đủ số lượng, 

đồng bộ về cơ cấu, không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ. 
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+ Theo tiêu chuẩn Quốc gia về giáo dục thì hầu hết các trường trên địa bàn 

toàn Quận 11 không đạt chuẩn về diện tích bình quân trên học sinh, số học sinh 

tối đa (Tối đa 35 học sinh/lớp) trên lớp, diện tích phòng học. 

Xuất phát từ tình hình thực tế mạng lưới trường lớp trên địa bàn Quận 11 

hiện nay, nhằm đảm bảo chỉ tiêu đến năm 2016 và các năm sau hệ thống trường 

lớp Quận 11 đảm bảo phục vụ: 

* Đảm bảo 100% học sinh Mầm non, tiểu học: Học 2 buổi/ngày.  

* Đảm bảo 50% học sinh Trung học cơ sở trở lên: Học 2 buổi/ngày. 

Y tế. 

Hiện nay, trên địa bàn Quận 11 có 19 cơ sở y tế và 02 đội chuyên ngành 

(trong đó có 16 trạm y tế cấp Phường, 01 Phòng khám y học dân tộc, 01 Trung 

tâm y tế dự phòng, 01 bệnh viện Quận) phục vụ khám cho 572.911 lượt với số 

giường bệnh 120 giường (Nguồn: Niêm giám thống kê 2015 - Cục thống kê 

Quận 11). 

Bệnh viện Đa khoa Quận 11 từ năm 2007 được nâng cấp lên bệnh viện đa 

khoa hạng 3, đã góp phần giảm tải cho bệnh viện đa khoa của thành phố, góp 

phần thực hiện các chương trình phòng chống HIV/AIDS, y tế cộng đồng,… và 

chỉ đạo các trạm y tế 16 Phường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Hệ thống y tế ngoài công lập, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, các cơ sở 

buôn bán thuốc tây y, đông y trên địa bàn Quận 11 trong những năm gần đây 

được xây dựng, phát triển rất nhanh, đã giảm tải một phần cho bệnh viện công 

lập, đồng thời giảm thời gian cho nhân dân trên địa bàn Quận. 

Trạm y tế 16 Phường trên địa bàn Quận 11 với nhiệm vụ là khám và chữa 

một số bệnh thông thường và thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, 16 

trạm y tế đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Phòng Y tế Quận giao, các trạm y tế 

thường xuyên tuyên truyền trong dân về các chương trình phòng chống 

HIV/AIDS, mại dâm, tiêm chích ma túy, viêm gan B, cúm A H1N1, bệnh lao, 

gia đình không nên sinh con thứ 3, bệnh Zika, … thường xuyên phun khử trùng 

trong các khu dân cư, khử trùng khu vực bị ngập nước, khử ổ vi trùng sốt xuất 

huyết… 

Cơ sở vật chất ngành y tế trên địa bàn Quận được chú trọng đầu tư phục vụ 

tốt nhất cho người dân. Quận đã hoàn thành đưa vào sử dụng công trình cải tạo 

và mua sắm thiết bị phòng mổ bệnh viện Quận 11, hệ thống xử lý nước thải y tế 

tại Bệnh viện Quận và Cơ sở 2 (124 Tạ Uyên), hệ thống xử lý nước thải tại 16 

trạm y tế Phường và khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đối với các công trình sử 

dụng vốn ODA kết dư của dự án thành phần số 4, đã hoàn thành đưa vào sử 

dụng 12/12 công trình Trạm y tế Phường, công trình cải tạo nâng cấp Bệnh viện 

Quận 11, công trình sửa chữa Trung tâm Y tế dự phòng Quận 11. 

Văn hoá, thông tin - thể dục, thể thao. 
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Hiện nay, trên địa bàn Quận có 02 nhà văn hóa, 01 thư viện và 16 tụ điểm 

văn nghệ và 21 trạm tin ảnh với một lực lượng văn nghệ khá lớn gồm 20 đội và 

01 đội thông tin lưu động. Ngoài ra còn có Công viên văn hóa Đầm Sen và 

trường đua Phú Thọ là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, xuyên 

suốt.  

Trong các dịp lễ, Tết, các đợt tuyên truyền, ngành văn hóa Quận đã tổ chức 

nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, sinh động tại các trung tâm với nhiều 

loại hình phong phú, hấp dẫn và mang đậm nét văn hóa dân tộc. Với phương 

châm đưa văn hóa về cơ sở, Quận cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa 

nghệ thuật phục vụ ở các khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần cho nhân dân. Đồng thời, lực lượng văn nghệ của Quận cũng đã tham gia 

các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp thành phố và đạt được nhiều thành tích.  

Thực hiện các mô hình như “Khu phố không rác”, “Khu phố xanh – sạch”, 

“Khu phố không có quảng cáo rao vặt trái phép” xây dựng khu phố chuyển hóa 

làm trong sạch địa bàn, không có tệ nạn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng lề đường. 

Hoạt động văn hóa của cộng đồng người Hoa trên địa bàn Quận ngày càng 

tiếp tục phát triển. Câu lạc bộ văn nghệ tiếng Hoa thường xuyên tổ chức các 

chương trình hoạt động phục vụ đông đảo đồng bào người Hoa. 

Quận đã đưa vào sử dụng hoàn thành công trình cải tạo mở rộng Trung tâm 

Dạy nghề Quận, xây dựng Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, cải tạo Đài Liệt 

sĩ Đầm Sen, đăng ký chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng mới nhà Thiếu nhi Quận 

(khu phức hợp Đầm Sen). 

Chợ. 

Thực hiện Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy hoạch định hướng phát triển hệ thống 

chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2009 đến năm 2015. Ủy ban nhân dân Quận 11 rà soát, điều chỉnh và bổ 

sung quy hoạch hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn 

Quận giai đoạn 2016 – 2020 tại báo cáo số 192/BC-UBND ngày 19/09/2014. 

- Trên địa bàn Quận 11 hiện có 07 chợ (trong đó có 02 chợ tư nhân), phục 

vụ tốt nhu cầu mua bán của nhân dân trên địa bàn Quận, gồm: 

+ Chợ Cầu Mé, 161D Lạc Long Quân Phường 03 – chợ tư nhân. 

+ Chợ Hoa Đầm Sen, đường Nguyễn Văn Phú Phường 5 – chợ tư nhân, sẽ 

thực hiện sửa chữa nâng cấp giai đoạn 2016 - 2028. 

+ Chợ Chim Xanh tại Phường 11. 

+ Chợ Lãnh Bình Thăng, đường Lãnh Binh Thăng Phường 8. 

+ Chợ Thiếc, đường Phó Cơ Điều Phường 6. 
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+ Chợ Bình Thới mới, đường Xóm Đất Phường 10 – đã hoàn thành xây 

dựng, đưa vào hoạt động năm 2016. 

+ Chợ Phú Thọ, đường Lãnh Binh Thăng Phường 13. 

- Đồng thời cùng với hệ thống chợ là hệ thống các cửa hàng, siêu thị, trung 

tâm mua sắm đã phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và công nhân, sinh 

viên sống trên địa bàn Quận. Trên địa bàn Quận hiện có 05 siêu thị, 02 trung 

tâm thương mại và định hướng phát triển mới 03 trung tâm thương mại, gồm: 

+ Siêu thị Vinatex tại số 02 Dương Đình Nghệ. 

+ Co.op Mart Phú Thọ tại Khu A – chung cư Phú Thọ, Nguyễn Thị Nhỏ 

Phường 15. 

+ Siêu thị Citimart Parkson, tầng 5 Lê Đại Hành Phường 15. 

+ Siêu thị Satra ở Chung cư Hoa Sen tại địa chỉ số 260/22 Lạc Long Quân, 

Phường 10 Quận 11. 

+ Siêu thị sách Phương Nam, 940 đường 3 Tháng 2 Phường 15. 

+ Trung tâm thương mại Lotte, góc đường 3 Tháng 2 và Lê Đại Hành 

Phường 15. 

+ Trung tâm thương mại Parkson, 184 Lê Đại Hành Phường 15. 

+ Trung tâm thương mại – dịch vụ kết hợp nhà cao tầng tại khu chung cư 

Tân Phước, Phường 07 (10.000 m
2
) đang xây dựng, dự kiến hoàn thành 2016 –

2017. 

+ Trung tâm thương mại – dịch vụ tại 278 – 284 Lãnh Binh Thăng Phường 

11 (16.000 m
2
). Dự kiến thực hiện vào giai đoạn 2019 – 2020. 

+ Trung tâm thương mại – dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại 185 – 189 

Âu Cơ Phường 14 (Công ty dệt Đông Á – 20.000 m
2
). Dự kiến thực hiện vào 

giai đoạn 2019 – 2020. 

I.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên 

I.3.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên  

1. Thuận lợi 

+ Vị trí địa lý của Quận 11 là Quận nội thành, nằm phía Tây thành phố Hồ 

Chí Minh, đóng vai trò cửa ngõ thông thương với các tỉnh đồng bằng sông Cửu 

Long, do đó thu hút được lượng lớn lao động và nguồn cung cấp lương thực, 

thực phẩm cho Quận và khu vực thành phố. 

+ Địa hình bằng phẳng, địa chất ổn định thuận lợi cho việc xây dựng các 

công trình nhà ở, chung cư cao tầng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… 

2. Hạn chế 

- Nằm trong vùng khí hậu có lượng mưa tương đối thấp, lại phân chia theo 

mùa rõ rệt, trong đó vào các tháng mùa mưa, do mưa lớn và tập trung thường 

gây ngập úng tại một vài điểm trọng yếu vì vậy đòi hỏi cần có sự đầu tư nâng 
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cấp một vài điểm trong Quận tránh tình trạng ngập úng. 

I.3.2. Đánh giá chung về kinh tế - xã hội  

1. Thuận lợi  

+ Trong những năm gần đây, kinh tế trên địa bàn Quận 11 tiếp tục tăng 

trưởng và chuyển dịch tích cực theo cơ cấu thương mại – dịch vụ, sản xuất công 

nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu thương 

mại – dịch vụ đều đạt kết quả cao, vuợt chỉ tiêu đặt ra. Nhiều loại sản phẩm 

được bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, các doanh nghiệp tích cực 

xây dựng thương hiệu, thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, tiếp 

tục đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và tăng cường khả năng hợp tác với 

nước ngoài. Các thành phần kinh tế đang từng bước chuyển đổi theo hướng xã 

hội hóa.  

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tỷ trọng ngành dịch vụ 

chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế. 

+ Tỷ lệ gia tăng dân số tương đối thấp và ổn định, thu nhập và việc làm 

ngày một cải thiện, mức sống của người dân được nâng cao.   

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, y tế, giáo dục, cấp điện, cấp nước 

và bưu chính được quan tâm đầu tư nâng cấp thường xuyên, từng bước khắc 

phục những khó khăn đáp ứng tốt và đầy đủ các nhu cầu cơ bản của nhân dân, 

làm cho bộ mặt đô thị của Quận ngày càng khang trang, sạch đẹp. 

2. Hạn chế 

- Công tác Quy hoạch phát triển kinh tế chưa được xây dựng đồng bộ, nhất 

là các ngành thương mại – dịch vụ nên ngành này phát triển chưa ổn định, công 

tác giải quyết nhà ở cho nhân dân trên địa bàn Quận chưa triệt để, thực hiện dự 

án còn chậm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng có rất nhiều cố gắng 

nhưng nhiều dự án còn chậm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.  

- Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cơ sở hạ tầng xã hội 

trên toàn Quận chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. 

- Diện tích cây xanh xen cài trong khu dân cư quá thấp làm cho chất lượng 

môi trường không khí chưa hoàn toàn được cải thiện.  

- Tỷ lệ thanh niên được đào tạo tại Trung tâm dạy nghề còn thấp, trung tâm 

chưa chủ động liên kết với các doanh nghiệp có quy mô lớn để định hướng đào 

tạo công nhân theo nhu cầu của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao 

động. 

- Ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí ảnh hưởng một phần tới 

cuộc sống, nước thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý, mật độ cây xanh đô thị 

còn thấp.  

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

TRƯỚC 
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Ngày 20 tháng 06 năm 2016, Ủy ban nhân nhân Thành phố ban hành 

Quyết định số 3154/QĐ-UBND, về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

của Quận 11. 

Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 11 như sau: 

- Đối với các công trình, dự án đã có Quyết định giao đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất năm 2016: 

+ Có 05/20 công trình đã hoàn thành thủ tục về đất đai, đạt 25,0% về số 

lượng công trình - tương đương với diện tích là 0,76 ha đạt 2,84% về diện tích. 

Cụ thể: 

Bảng 1: Danh mục các công trình, dự án đã thực hiện trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2016 

STT Công trình, dự án 

Diện tích 

loại đất 

theo hiện 

trạng (ha) 

Diện tích 

loại đất sau 

khi chuyển 

mục đích 

(ha) 

Địa điểm 

khu đất 

(Phường) 

Quyết định 

Số Ngày 

1 

Xây dựng mới 

trường Tiểu học 

Âu Cơ 

0,14(DGD); 

0,10 (ODT) 
0,24 (DGD) Phường 06 

Đã ban hành 

quyết định thu 

hồi đất 

2 
Mở rộng đường 

Xóm Đất 
0,03 (ODT) 0,03 (DGT) Phường 10 

Đã ban hành 

quyết định thu 

hồi đất 

3 

Dự án nút giao 

thông Lãnh Binh 

Thăng - Tôn Thất 

Hiệp 

0,18 (DGT) 

0,02 (ODT) 
0,20 (DGT) 

Phường 12, 

Phường 13 

Đã ban hành 

quyết định thu 

hồi đất 

4 

Dự án nhà ở xã hội 

tại số 49/52 đường 

Âu Cơ, Phường 14 

0,26 (SKC) 

0,01 (ODT) 
0,27 (ODT) Phường 14 

Chủ đầu tư đã 

thỏa thuận mua 

03 căn nhà của 

người dân 

5 

Cải tạo, mở rộng 

hẻm 129 Lạc Long 

Quân 

0,02 (SKC) 0,02 (DGT) Phường 1 

Đã vận động các 

cá nhân, tổ chức 

tháo dỡ phần 

công trình phạm 

lộ giới 
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+ Có 15/20 công trình chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai, chiếm 

75,0% về số lượng dự án - tương đương với diện tích là 25,83ha đạt 97,16% về 

diện tích. 

Bảng 2: Danh mục các công trình, dự án chưa thực hiện  

xong trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

STT Công trình, dự án 

Loại 

đất Địa điểm 

Diện 

tích 

1 Dự án khu phức hợp Đầm Sen ODT Phường 3 5,46 

2 Ban chỉ huy quân sự Quận 11 CQP Phường 15 0,27 

3 Chỉnh trang hẻm 106 Phú Thọ DGT Phường 2 0,02 

4 
Cải tạo, mở rộng hẻm 416 Lạc Long 

Quân 
DGT Phường 5 0,16 

5 

Cải tạo mở rộng nút giao thông Lê Đại 

Hành - 3 Tháng 2 - Lãnh Binh Thăng - 

Phó Cơ Điều 

DGT 
Phường 6, 

7, 13, 15 
1,42 

6 

Cải tạo mở rộng nút giao thông Ông 

Ích Khiêm - Binh Thới - Lãnh Binh 

Thăng 

DGT 
Phường 8, 

9, 10, 11, 14 
1,44 

7 
Trụ sở Chi cục Thú y Thành phố (Khu 

II dự án Tân Phước) 
TSC Phường 7 0,12 

8 
Xây dựng Công viên đường Dương 

Đình Nghệ 
DVH Phường 8 0,65 

9 Xây dựng Công viên khu Thiện Thanh DVH Phường 08 0,07 

10 

Xây dựng công viên khu trường đua 

Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ 

thanh thiếu niên 

DVH Phường 15 8,70 

11 Xây dựng Trường mầm non Phường 4 DGD Phường 4 0,20 

12 

Xây dựng mới trường PTTH khu 

trường đua Phú Thọ (đạt chuẩn khu 

vực) 

DGD Phường 15 2,50 

13 
Trường mầm non (207 Nguyễn Thị 

Nhỏ, Phường 16, Quận 11) 
DGD Phường 16 0,08 

14 

Dự án khu nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội 

khu Tống Văn Trân (Khu I và Khu II 

Tống Văn Trân, Phường 05 Quận 11) 

ODT Phường 05 2,93 

15 

Dự án khu thương mại kết hợp dịch vụ 

nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh Binh 

Thăng, Phường 11 Quận 11) 

ODT Phường 11 1,62 

Riêng đối với công trình cải tạo, mở rộng hẻm 129 Lạc Long Quân trên địa 

bàn Phường 1 kế hoạch trong năm 2016 sẽ thực hiện 0,04 ha. Tuy nhiên trong 

năm 2016 chỉ có phần diện tích 0,02 ha tương ứng 50% dự án được thực hiện. 

- Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân năm 2016: 
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+ Năm 2016, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã thực hiện việc chuyển mục đích 

sử dụng đất (đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở) theo 

nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận được 05 trường hợp trên địa 

bàn 03 Phường (Phường 01 với diện tích 0,08 ha đạt 80,0% kế hoạch đã đề ra, 

Phường 05 với diện tích 0,20 ha đạt 133,3% kế hoạch đề ra, Phường 09 với diện 

tích 0,01 ha đạt 25,0%). 

Bảng 3: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình,  

cá nhân năm 2016: 

ST

T 
Địa bàn 

Kế hoạch năm 2016 

(ha) 

Thực hiện trong năm 

2016 (ha) 

Kết 

quả 

(%) 

Ghi chú 

Loại đất Diện tích Loại đất Diện tích 

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

1 Phường 01 SKC 0,10 ODT 0,00 0,0 %  

2 Phường 02 SKC 0,05 ODT 0,00 0,0 %  

3 Phường 03 HNK 0,61 ODT 0,00 0,0 %  

4 Phường 04 SKC 0,05 ODT 0,00 0,0 %  

5 Phường 05 SKC 0,15 ODT 0,00 0,0 %  

6 Phường 06 SKC 0,05 ODT 0,00 0,0 %  

7 Phường 07 SKC 0,07 ODT 0,004 5,71 %  

8 Phường 08 SKC 0,10 ODT 0,00 0,0 %  

9 Phường 09 SKC 0,04 ODT 0,008 20,0 %  

10 Phường 10 SKC 0,10 ODT 0,00 0,0 %  

11 Phường 11 SKC 0,10 ODT 0,00 0,0 %  

12 Phường 12 SKC 0,10 ODT 0,00 0,0 %  

13 Phường 13 SKC 0,10 ODT 0,00 0,0 %  

14 Phường 14 SKC 0,10 ODT 0,00 0,0 %  

15 Phường 15 SKC 0,15 ODT 0,00 0,0 %  

16 Phường 16 SKC 0,09 ODT 0,003 3,33 %  

II.1 Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

Căn cứ vào kết quả thống kê đất đai năm 2015 và hiện trạng sử dụng đất 

được cập nhật đến thời điểm cuối năm 2016; kết quả thực hiện các công trình dự 

án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện 
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các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đạt 

được như sau: 

Bảng 4: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng  

năm 

2015 

(ha) 

Năm 2016 

Chỉ 

tiêu 

thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

Thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

So sánh 

QH/HT 

So 

sánh 

QH/H

T (theo 

hướng 

dẫn 

của Bộ 

TNMT

) % 

Kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Thực 

hiện 

(ha) 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(%) 

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

(4) 

(8)=(6)-

(4) 

(9)= 

(8)-(7) 

(10)=(8) 

/(7)*100 

(11)=(6)/(5

)*100 

  
TỔNG DIỆN TÍCH 

TỰ NHIÊN 
  513,73 513,73 513,73 

    
100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 1,07 
 

1,07 -1,07 
 

1,07 
  

1.1 Đất lúa nước LUA 
        

  

Trong đó: Đất 

chuyên trồng lúa 

nước 

LUC 
        

1,2 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 
HNK 1,07 

 
1,07 -1,07 

 
1,07 

  

1,3 
Đất trồng cây lâu 

năm 
CLN 

        

1,4 Đất rừng phòng hộ RPH 
        

1,5 Đất rừng đặc dụng RDD 
        

1,6 Đất rừng sản xuất RSX 
        

1,7 
Đất nuôi trồng thuỷ 

sản 
NTS 

        

1,8 Đất làm muối LMU 
        

1,9 Đất nông nghiệp khác NKH 
        

2 Đất phi nông nghiệp PNN 512,66 513,73 512,66 1,07 
 

-1,07 
 

99,79 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,40 1,42 1,40 0,02 
 

-0,02 
 

98,59 

2.2 Đất an ninh CAN 1,54 1,36 1,54 (0,18) 
 

0,18 
 

113,24 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất khu chế xuất SKT         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN         

2.6 
Đất thương mại, dịch 

vụ 
TMD 9,44 11,44 9,44 2,00  -2,00  82,52 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 
SKC 26,30 22,91 26,00 -3,39 -0,30 3,09 8,85 113,49 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng  

năm 

2015 

(ha) 

Năm 2016 

Chỉ 

tiêu 

thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

Thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

So sánh 

QH/HT 

So 

sánh 

QH/H

T (theo 

hướng 

dẫn 

của Bộ 

TNMT

) % 

Kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Thực 

hiện 

(ha) 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(%) 

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

(4) 

(8)=(6)-

(4) 

(9)= 

(8)-(7) 

(10)=(8) 

/(7)*100 

(11)=(6)/(5

)*100 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS         

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã 

DHT 219,00 219,17 219,17 0,17 0,17  100,00 100,00 

2.10 
Đất có di tích lịch sử 

- văn hóa 
DDT         

2.11 
Đất danh lam thắng 

cảnh 
DDL         

2.12 
Đất bãi thải, xử lý 

chất thải 
DRA 0,07 0,07 0,07     100,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT         

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 237,95 240,07 238,08 2,12 0,13 -1,99 6,13 99,17 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 
TSC 5,84 5,78 5,84 -0,06  0,06  101,04 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp 
DTS 0,23 0,28 0,23 0,05  -0,05  82,14 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 9,87 9,58 9,87 -0,29  0,29  103,03 

2.19 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 0,03 0,34 0,03 0,31  -0,31  8,82 

2.20 

Đất sản xuất vật liệ 

xây dựng, làm đồ 

gốm 

SKX         

2.21 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
DSH 0,01 0,01 0,01     100,00 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
DKV 0,69 0,98 0,69 0,29  -0,29  70,41 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,30 0,30 0,30     100,00 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON         

2.25 
Đất có mặt nước 

chuyên dùng 
MNC         

2.26 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK         

3 Đất chưa sử dụng CSD 
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Đất nông nghiệp: 

Hiện trạng năm 2015 là 1,07 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 không còn 

đất nông nghiệp, tuy nhiên thực tế thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. 

Nguyên nhân: do một phần diện tích đất nông nghiệp của dự án Khu phức hợp 

Đầm Sen chưa hoàn thành các thủ tục để được giao đất, cho thuê đất chuyển 

mục đích sử dụng đất và một số hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất nông nghiệp 

nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. 

Đất phi nông nghiệp: 

Hiện trạng năm 2015 là 512,66 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tăng 

1,07 ha, tuy nhiên thực tế thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. Nguyên 

nhân: trong năm kế hoạch phần diện tích đất nông nghiệp chưa thực hiện chuyển 

mục đích sang đất phi nông nghiệp như dự kiến. Biến động của từng loại đất cụ 

thể như sau: 

+  Đất quốc phòng: Hiện trạng năm 2015 là 1,40 ha, kế hoạch sử dụng đất 

năm 2016 được duyệt tăng 0,02 ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với 

hiện trạng. Nguyên nhân: do dự án Ban chỉ huy quận sự Quận 11 chưa thực hiện 

xong việc đền bù giải tỏa nên chưa hoàn tất thủ tục giao đất và cập nhật lại diện 

tích đất quốc phòng. 

+ Đất an ninh: Hiện trạng năm 2015 là 1,54 ha, kế hoạch sử dụng đất năm 

2016 được duyệt giảm 0,18 ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện 

trạng. Nguyên nhân do năm 2016 không có đăng ký công trình đất an ninh, tuy 

nhiên hiện trạng tăng là do thống kế đất đai năm 2015 cập nhật lại diện tích đất 

đất an ninh tại phường 05 và phường 15. 

+ Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng năm 2015 là 9,44 ha, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2016 được duyệt tăng 2,00 ha. Kết quả thực hiện không thay đổi 

so với hiện trạng. Nguyên nhân do các dự án chưa triển khai thực hiện trong 

năm 2016 là Dự án khu thương mại kết hợp nhà ở cao tầng 278-284 Lãnh Binh 

Thăng phường 11; Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội đường Tống Văn Trân 

phường 05 (Khu II), ... 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2015 là 26,30 ha, 

kế hoạch sử dụng đất năm 2016 giảm 3,39 ha. Kết quả thực hiện chỉ giảm 0,30 

ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất 

sản xuất phi nông nghiệp trong năm 2016 chưa thực hiện là Dự án khu thương 

mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng 278-284 Lãnh Binh Thăng phường 11; dự án 

nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội khu Tống Văn Trân phường 05 (Khu I và Khu II)...  

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

trạng năm 2015 là 219,00 ha, Kế hoạch được duyệt năm 2016 tăng 0,17 ha. Kết 

quả thực tăng 0,17 ha đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

+ Đất ở tại đô thị: Hiện trạng năm 2015 là 237,95 ha, kế hoạch được duyệt 

năm 2016 tăng 2,12 ha. Tuy nhiên, kết quả thực hiện tăng 0,13 ha so với hiện 

trạng. Nguyên nhân do trong năm 2016 chưa triển khai thực hiện các dự án: Dự 
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án nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội khu Tống Văn Trân (Khu I), .... và nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị của hộ gia đình, cá nhân chưa 

thực hiện xong. 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng năm 2015 là 5,84 ha, kế hoạch 

được duyệt năm 2016 giảm 0,06 ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với 

hiện trạng. Nguyên nhân là do Dự án xây dựng trụ sở Chi cục Thú y Thành phố 

(Khu II dự án Tân Phước) chưa triển khai thực hiện trong năm 2016. 

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng năm 2015 là 

0,23 ha, kế hoạch được duyệt năm 2016 tăng 0,05 ha. Kết quả thực hiện không 

thay đổi so với hiện trạng. Nguyên nhân là do thống kê đất đai 2015 cập nhật lại 

diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp. 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng năm 2015 là 9,87 ha, kế hoạch được duyệt 

năm 2016 giảm 0,29 ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. 

Nguyên nhân là do kiểm kê đất đai 2014 đã thống kê khu đất Tam tông miếu 

vào đất nghĩa trang, thống kê đất đai 2015 cập nhật lại diện tích đất Tam Tông 

Miếu vào đất cơ sở tôn giáo cho phù hợp quy định. 

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

năm 2015 là 0,03 ha, kế hoạch được duyệt năm 2016 giảm 0,31 ha. Kết quả thực 

hiện không thay đổi so với hiện trạng. Nguyên nhân là do kiểm kê đất đai 2014 

đã thống kê khu Tam tông miếu vào đất nghĩa trang, thống kê đất đai 2015 cập 

nhật lại diện tích đất Tam Tông Miếu vào đất nghĩa trang cho phù hợp quy định. 

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Hiện trạng năm 2015 là 0,69 ha, 

kế hoạch được duyệt năm 2016 tăng 0,29 ha. Tuy nhiên, thực tế kết quả thực 

hiện không thay đổi so với hiện trạng. Nguyên nhân là do kiểm kê đất đai năm 

2014 đã thống kê khu đất dự án Rạp xiếc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình – Sở Văn hóa thể thao du lịch (diện tích 0,46 ha) vào đất Khu 

vui chơi giải trí công cộng. Thống kê đất đai năm 2015 đã thống kê lại khu đất 

rạp xiếc vào đất văn hóa và cập nhật bổ sung thêm công viên Lãnh Binh Thăng 

tại phường 8 (diện tích 0,17 ha) vào đất Khu vui chơi giải trí công cộng do đó 

diện tích đất không thay đổi so với hiện trạng là 0,69 ha. 

II.2 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước 

* Về mặt đạt được 

  Việc lập kế hoạch sử dụng đất của Quận 11 kỳ trước đã tuân thủ các 

nguyên tắc, căn cứ và trình tự, nội dung và pháp luật đất đai quy định. Các chỉ 

tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về đất đai, việc thực hiện quy hoạch đã bám sát và đúng các 

chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo Quyết định số 

2883/QĐ-UBND ngày 12/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Quận, nhận thức 

về vị trí, vai trò và ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các 

cấp chính quyền và người dân được nâng lên; công tác quản lý đất đai theo quy 
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hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực tế, khắc phục tình trạng vi 

phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần phát triển kinh tế -  xã hội, là 

động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất; phân 

quỹ đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho 

xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu vui chơi giải trí và khu dân cư. Việc sử dụng 

đất đảm bảo tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả để từng bước giải quyết vấn đề ô 

nhiễm và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. 

Kế hoạch sử dụng đất đã góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà 

nước về đất đai, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, giảm tranh chấp và 

lượng đơn thư khiếu nại trên địa bàn Quận. 

  Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2016 đã đạt 

nhiều kết quả khả quan. Công tác quản lý nhà nước về đất đai thông qua quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần tích cực trong việc phân bổ và sử dụng 

tài nguyên đất đai ngày càng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững. Tạo sự 

đồng bộ, hài hòa, hạn chế sự chồng chéo trong sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh 

vực.  

* Về mặt hạn chế: 

Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy 

vẫn còn những tồn tại như sau: 

- Một số công trình dự án có sử dụng vốn ngân sách chưa thực hiện do việc 

bố trí nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch, một số công trình dự án còn lúng 

túng trong việc xử lý di dời các đối tượng có đất bị thu hồi cũng như gặp khó 

khăn về các vướng măt về mặt thủ tục, pháp lý. 

- Dự báo nhu cầu sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá 

nhân còn cao so với thực tế thực hiện. 

- Một số công trình mang tính cấp bách, được phân bổ từ quy hoạch sử 

dụng đất kỳ đầu 2011-2015 đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 triển 

khai nhưng thực hiện chưa hoàn thành do gặp khó khăn và lúng túng về các 

chính sách mới quy định theo Luật Đất đai năm 2013 và một số dự án gặp khó 

khăn về vốn nên không thực hiện được trong kế hoạch năm 2016 nên đã chuyển 

sang kế hoạch năm 2017. 

II.3 Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2016: 

* Nguyên nhân khách quan: 

- Chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư hoặc ưu tiên tập trung đầu tư vào một 

số công trình trọng điểm, cấp bách nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trên địa 

bàn Quận 11. 

- Việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch nhằm 

phục vụ cho các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn nhất là trong khâu vận động 
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thuyết phục người dân có đất bị thu hồi vì vậy kéo theo tiến độ thực hiện dự án 

đầu tư chậm triển khai hoặc không thực hiện được.  

- Kế hoạch sử  dụng đất còn những nội dung chưa phù hợp do chưa thực sự 

dự báo được nhiều thay đổi khách quan và nhu cầu sử dụng đất của các nghành, 

lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn cũng có nhiều biến động. 

- Kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch giữa các ngành còn chưa thực sự 

đồng nhất, dẫn đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch trong phạm vi cục bộ của 

một số ngành chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất. 

=> Vì vậy, trong kế hoạch sử dụng đất 2017 cần xác định nhu cầu và các 

định hướng sử dụng đất phù hợp hơn với tình hình thực tại hiện nay. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn trong 

khâu vận động, thuyết phục. Do người dân có tâm lý muốn ổn định sinh hoạt, ổn 

định cuốc sống, không muốn di chuyển, thay đổi nơi ở,… 

- Các dự án mở rộng hẻm theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến 

đất” và nâng cấp hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” cũng 

gặp khó khăn trong công tác dân vận. 

- Đối với công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (15 công 

trình, dự án): 

+ Có 01/15 công trình, dự án cấp bách đang triển khai thực hiện phương án 

bồi thường, giải tỏa, tái định cư. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành thông 

báo thu hồi đất: Dự án Ban chỉ huy quân sự Quận 11. 

+ Có 02/15 dự án đã được ghi vốn của Ủy ban nhân dân Thành phố, đang 

triển khai phương án thiết kế dự án (Dự án Cải tạo mở rộng nút giao thông Ông 

Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh Thăng và dự án Cải tạo mở rộng nút giao 

thông Lê Đại Hành - 3 Tháng 2 - Lãnh Binh Thăng - Phó Cơ Điều). 

+ Có 02/15 dự án bán đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất, gồm: Dự án 

nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội Tống Văn Trân (Khu I và Khu II Tống Văn Trân 

Phường 05) đang vướng thủ tục, pháp lý di dời 01 doanh nghiệp, Dự án Khu 

thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh Binh Thăng Phường 

11) đang chuyển hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định duyệt giá để 

bán đấu giá. 

+ Có 02/15 dự án chỉnh trang đô thị, gồm Dự án Chỉnh trang hẻm 106 Phú 

Thọ đang chờ chủ trương đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố và Dự án hẻm 

416 Lạc Long Quân Phường 05 do Ủy ban nhân dân Phường đề xuất thực hiện 

theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất và nâng cấp hẻm theo phương 

thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” gặp khó khăn trong công tác dân vận. 

+ Có 06/15 dự án được ghi vốn của Ủy ban nhân dân Quận, thành phố và 

dự án xã hóa đang triển khai thực hiện để phát triển hạ tầng trên địa bàn Quận, 

gồm: Dự án Xây dựng công viên đường Dương Đình Nghệ, Dự án xây dựng 

Công viên khu Thiện Thanh, Dự án xây dựng công viện khu trường đua Phú 

Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên, Dự án Xây dựng trường 
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mầm non Phường 04, Dự án Xây dựng mới trường THPT khu trường đua Phú 

Thọ (đạt chuẩn khu vực), Dự án Trường mầm non (207 Nguyễn Thị Nhỏ 

Phường 16).  

* Đối với dự án Xây dựng mới trường THPT khu trường đua Phú Thọ (đạt 

chuẩn khu vực) và Dự án xây dựng công viện khu trường đua Phú Thọ - khu vui 

chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định số 247/QĐ-

UBND ngày 22/01/2015, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã thực hiện công tác chuẩn 

bị (thiết kế sơ bộ và được Ủy ban nhân dân Thành phố ghi vốn). Nhưng ngày 

30/12/2016, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã có Văn bản số 6246/SQHKT-

QHKV1 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo về phương án quy hoạch tổng 

mặt bằng sử dụng đất Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trường đua 

Phú Thọ, phường 15 quận 11 (trong đó có nhiều thay đổi: tăng đất giáo dục 

trường tiểu học 0,54ha; giảm đất khu liên hợp TDTT 2,68ha, ...). Sau khi Ủy ban 

nhân dân Thành phố phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 

trường đua Phú Thọ, phường 15 quận 11 xác định chính xác vị trí các dự án, Ủy 

ban nhân dân Quận 11 sẽ khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành 

các thủ tục thực hiện dự án. 

- Đối với công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước (02 

công trình, dự án): 

+ Có 01/15 dự án Khu phức hợp Đầm Sen: Ủy ban nhân dân Quận 11 đã 

ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

điếm để thực hiện dự án “Khu phức hợp Đầm Sen và đã ra thông báo thu hồi 

đất, đã hoàn thành công tác nhận định pháp lý đến 92% các hộ dân trong dự án, 

đang tiếp tục rà soát pháp lý các hộ dân còn lại và dự thảo phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong quá trình thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân 

Quận 11 tích cực hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của 

chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua giá 

đất T1 để tổ chức niêm yết công khai. Tuy nhiên, chủ đầu tư kiến nghị tạm dừng 

niêm yết do còn một số khó khăn, vướng mắc cần được Ủy ban nhân dân Quận 

và Thành phố hỗ trợ giải quyết. Hiện nay dự án đã hết thời gian thực hiện (hết 

tháng 02/2017), chủ đầu tư đang kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố gia hạn 

thêm thời gian thực hiện dự án. 

+ Có 01/15 dự án Chi cục thú y Thành phố (khu II dự án Tân Phước), đang 

tiến hành các thủ tục để xây dựng. 

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 

III.1 Chỉ tiêu sử dụng đất 

Thực hiện nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3221/BTNMT-TCQLĐĐ 

ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện. Đến thời điểm hiện tại phương án Điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, phân 

khai chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp quận, huyện là phân khai đến năm 2020, không 
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tiến hành phân khai kế hoạch từng năm cho các quận, huyện. Do đó, cơ sở xác 

định chỉ tiêu sử dụng đất Quận 11 trong năm kế hoạch 2017 dựa vào kết quả 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ 

chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn Quận trong năm 2017, có cân đối phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Quận và không được vượt chỉ tiêu 

dự thảo phân khai của kế hoạch sử dụng đất Thành phố 5 năm (2016-2020) cho 

Quận. 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 
Chỉ tiêu dự thảo 

ĐCQH 2020 

Diện tích 

(ha)  

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha)  

Cơ cấu 

(%) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 

NHIÊN 
  513,73 100,00 513,73 

 

1 Đất nông nghiệp NNP 1,07 0,21 - - 

1,1 Đất lúa nước LUA - - - - 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC - - - - 

1.1.2 
Đất chuyên trồng lúa nước còn 

lại 
LUK 

 
- - - 

1,2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,07 0,21 - - 

1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN - - - - 

1,4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - 

1,5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - 

1,6 Đất rừng sản xuất RSX - - - - 

1,7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS - - - - 

1,8 Đất làm muối LMU - - - - 

1,9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 512,66 99,79 513,73 100,00 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,40 0,27 1,00 0,19 

2.2 Đất an ninh CAN 1,54 0,30 2,00 0,39 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 9,44 1,84 2,00 0,39 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 26,00 5,06 14,00 2,73 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS - - - - 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 219,17 42,66 98,00 19,08 

   - Đất cơ sở văn hóa DVH 27,36 5,33 39,00 7,59 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 
Chỉ tiêu dự thảo 

ĐCQH 2020 

Diện tích 

(ha)  

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha)  

Cơ cấu 

(%) 

   - Đất cơ sở y tế DYT 1,40 0,27 1,00 0,19 

   - Đất cơ sở giáo dục DGD 16,35 3,18 22,00 4,28 

   - Đất thể dục thể thao DTT 35,51 6,91 36,00 7,01 

  
 - Đất cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH - - - - 

   - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,01 0,00 - - 

   - Đất giao thông DGT 125,46 24,42 - - 

   - Đất thủy lợi DTL 10,56 2,06 - - 

   - Đất công trình năng lượng DNL 0,76 0,15 - - 

  
 - Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 0,10 0,02 - - 

   - Đất chợ DCH 1,67 0,33 - - 

2,1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - - 

2,11 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - 

2,12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,07 0,01 - - 

2,13 Đất ở tại nông thôn ONT - - - - 

2,14 Đất ở tại đô thị ODT 238,08 46,34 225,00 43,80 

2,15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,84 1,14 6,00 1,17 

2,16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 0,23 0,04 - - 

2,17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - 

2,18 Đất cơ sở tôn giáo TON 9,87 1,92 13,00 2,53 

2,19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,03 0,01 - - 

2,2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX - - - - 

2,21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,01 0,00 - - 

2,22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 0,69 0,13 - - 

2,23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,30 0,06 - - 

2,24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - - - - 

2,25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - - 

2,26 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD - - - - 
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III.2 Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

III.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

Trong năm 2016, có nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai 

thực hiện. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do thiếu vốn; một số dự 

án bán đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất chưa có nhà đầu tư; do đó một số 

dự án trong năm 2016 sẽ được chuyển sang năm 2017. 

Các dự án năm 2017 có 17 công trình, dự án trong đó: có 13 công trình, dự 

án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn 16 Phường thực hiện chưa 

xong hoặc chưa thực hiện, chuyển tiếp sang thực hiện trong năm 2017;  

Có 05 công trình, dự án đề xuất mới thực hiện trong năm 2017 nhằm đáp 

ứng mục tiêu phát kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Bảng 5: Danh mục các công trình, dự án năm 2016 chuyển tiếp thực hiện 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

STT Công trình, dự án 

Loại 

đất Địa điểm 

Diện 

tích 

1 Ban chỉ huy quân sự Quận 11 CQP Phường 15 0,27 

2 Cải tạo, mở rộng hẻm 416 Lạc Long Quân DGT Phường 5 0,16 

3 

Dự án Bồi thường, giải tỏa, tái định cư Nút 

giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - 

Lãnh Binh Thăng 

DGT 
Phường 8, 

9,10,11,14 
1,44 

4 Nhà thiếu nhi Quận 11 DVH Phường 8 0,10 

5 
Xây dựng Công viên đường Dương Đình 

Nghệ 
DKV Phường 8 0,55 

6 Xây dựng Công viên khu Thiện Thanh DKV Phường 8 0,07 

7 

Xây dựng công viên khu trường đua Phú 

Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh 

thiếu niên 

DKV Phường 15 8,70 

8 
Xây dựng mới trường PTTH khu trường đua 

Phú Thọ (đạt chuẩn khu vực) 
DGD Phường 15 2,50 

9 
Trường mầm non (207 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường 16, Quận 11) 
DGD Phường 16 0,08 

10 
Trụ sở Chi cục Thú y Thành phố (Khu II dự 

án Tân Phước) 
TSC Phường 7 0,12 

11 Dự án khu phức hợp Đầm Sen ODT Phường 3 5,46 

12 

Dự án khu nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội 

khu Tống Văn Trân (Khu I và Khu II 

Tống Văn Trân, Phường 05 Quận 11) 

ODT Phường 05 2,93 

13 

Dự án khu thương mại kết hợp dịch vụ 

nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh Binh 

Thăng, Phường 11 Quận 11) 

ODT Phường 11 1,62 

 Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 có 3 công trình, dự án có thay đổi 

loại đất và 1 công trình có thay đổi diện tích so với kế hoạch sử dụng đất năm 

trước. Cụ thể : 
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- Các công trình xây dựng Công viên đường Dương Đình Nghệ diện tích 

0,55 ha, xây dựng Công viên khu Thiện Thanh diện tích 0,07 ha, xây dựng công 

viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên 

diện tích 8,7 ha. Trước đây năm 2016 các công trình này được thống kê vào loại 

đất đất cơ sở văn hóa. Tuy nhiên qua rà soát mục đích sử dụng và các quy định 

về loại đất nên trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được thống kê vào loại đất 

khu vui chơi giải trí công cộng. 

- Trong năm 2016 công trình xây dựng Công viên đường Dương Đình 

Nghệ có tổng diện tích là 0,65 ha. Tuy nhiên trong năm 2017 đã tách 0,1 ha để 

triển khai thực hiện dự án Nhà văn hóa thiếu nhi Quận 11 nên diện tích còn lại 

của dự án là 0,55 ha. 

III.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

III.2.2.1.Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức trong năm 2017 

Danh mục công trình đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2017 của 

các tổ chức đăng ký bao gồm 05 hạng mục công trình dự án với quy mô 1,68 ha. 

Trong đó có các loại đất sau: 

+ Đất giao thông: đăng ký 3 công trình mới trong năm 2017 với tổng diển 

tích 1,64 ha. Tuy nhiên diện tích hiện trạng đã có 1,11 ha diện tích đất giao 

thông hiện trạng và chỉ tăng thêm 0,53 ha từ loại đất ở tại đô thị cụ thể: 

 

STT Công trình, dự án 

Loại 

đất Địa điểm 

Diện 

tích 

1 
Xây dựng đường Vành đai  

công viên Đầm Sen 
DGT Phường 3 1,31 

2 

Đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ 

đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích 

Khiêm) 

DGT Phường 14 0,32 

3 

Mở rộng hẻm 299 Lý Thường Kiệt (giải 

tỏa nhà số 299/13 Lý Thường Kiệt), 

Phường 15 Quận 11 

DGT Phường 15 0,01 

 

+ Đất cơ sở giáo dục: đăng ký thêm 1 công trình mới trong năm 2017 với 

diện tích 0,04 ha. Tuy nhiên diện tích hiện trạng đã có 0,03 ha và chỉ tăng thêm 

0,01 ha. 

STT Công trình, dự án Loại đất Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Xây dựng mới trường Mầm non 

Phường 06, Quận 11 
DGD Phường 6 0,04 

 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: đăng ký 01 công trình mới trong năm 

2017 với diện tích 0,01 ha để phục vụ xây dựng trụ sở làm việc công an Phường 

1 cụ thể:  
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STT Công trình, dự án Loại đất Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

1 Trụ sở công an Phường 1 TSC Phường 1 0,01 

III.2.2.2 Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân 

Ước thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016 cho hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn 16 Phường với quy mô 1,19 ha. 

STT Hạng mục công trình 

 

Loại 

đất 

Diện tích 

(ha) 

Ghi chú 

1 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 1 ODT 0,10 Phường 1 

2 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 2 ODT 0,05 Phường 2 

3 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 3 ODT 0,05 Phường 3 

4 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 4 ODT 0,05 Phường 4 

5 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 5 ODT 0,15 Phường 5 

6 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 6 ODT 0,05 Phường 6 

7 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 7 ODT 0,07 Phường 7 

8 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 8 ODT 0,10 Phường 8 

9 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 9 ODT 0,04 Phường 9 

10 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 10 ODT 0,05 Phường 10 

11 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 11 ODT 0,10 Phường 11 

12 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 12 ODT 0,02 Phường 12 

13 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 13 ODT 0,02 Phường 13 

14 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 14 ODT 0,10 Phường 14 

15 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 15 ODT 0,15 Phường 15 

16 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở Phường 16 ODT 0,09 Phường 16 

 

 

 



Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11 

 Trang 40 

III.3. Tổng hợp và cân đối chỉ tiêu sử dụng đất 

Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 

của Quận trong năm 2017 của các ngành, lĩnh vực, dự báo nhu cầu sử dụng đất 

cho từng nhóm đất như sau: 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng 

năm 2016 

Kế hoạch 

SDĐ 

năm 2017 

Tăng (+),  

giảm (-) 

ha  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)  

  
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 

NHIÊN 
  513,73 513,73 - 

1 Đất nông nghiệp NNP 1,07 - -1,07 

1,1 Đất lúa nước LUA - - - 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC - - - 

1,2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,07 - -1,07 

1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN - - - 

1,4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - 

1,5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - 

1,6 Đất rừng sản xuất RSX - - - 

1,7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS - - - 

1,8 Đất làm muối LMU - - - 

1,9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 512,66 513,73 1,07 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,40 1,40 - 

2.2 Đất an ninh CAN 1,54 1,55 0,01 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 9,44 9,44 - 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 26,00 21,07 -4,93 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS - - - 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 219,17 210,82 -8,35 

   - Đất cơ sở văn hóa DVH 27,36 27,46 0,10 

   - Đất cơ sở y tế DYT 1,40 1,40 - 

   - Đất cơ sở giáo dục DGD 16,35 18,93 2,58 

   - Đất thể dục thể thao DTT 35,51 24,31 -11,20 

  
 - Đất cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH - - - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng 

năm 2016 

Kế hoạch 

SDĐ 

năm 2017 

Tăng (+),  

giảm (-) 

ha  

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)  

   - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,01 0,01 - 

   - Đất giao thông DGT 125,46 125,63 0,17 

   - Đất thủy lợi DTL 10,56 10,56 - 

   - Đất công trình năng lượng DNL 0,76 0,76 - 

  
 - Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 0,10 0,10 - 

   - Đất chợ DCH 1,67 1,67 - 

2,1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - 

2,11 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - 

2,12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,07 0,07 - 

2,13 Đất ở tại nông thôn ONT - - - 

2,14 Đất ở tại đô thị ODT 238,08 243,00 4,92 

2,15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,84 5,95 0,10 

2,16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 0,23 0,23 - 

2,17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - 

2,18 Đất cơ sở tôn giáo TON 9,87 9,87 - 

2,19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,03 0,03 - 

2,2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX - - - 

2,21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,01 0,01 - 

2,22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 0,69 10,01 9,32 

2,23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,30 0,30 - 

2,24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - - - 

2,25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - 

2,26 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD - - - 

III.3.1. Chỉ tiêu đất nông nghiệp. 

Kế hoạch 2017 trên địa bàn Quận 11 sẽ không còn diện tích đất nông 

nghiệp. Hiện tại diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn Quận là 1,07 ha phân bố 

trên địa bàn Phường 3. Trong năm kế hoạch phần diện tích đất nông nghiệp trên 

địa bàn Quận sẽ chuyển sang mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp phục vụ cho 

nhu cầu phát triển của địa phương. 

III.3.2. Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp. 

a) Chỉ tiêu đất quốc phòng: 
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Kế hoạch 2017 diện tích đất quốc phòng trên địa bàn Quận 11 là 1,41 ha 

cao hơn 0,01 ha so với diện tích hiện trạng đất quốc phòng năm 2016. Diện tích 

đất quốc phòng tăng do triển khai dự án xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân 

sự Quận 11 tại Phường 15. 

 Dự kiến trong năm 2016 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất quốc 

phòng cụ thể như sau: 

+ Biến động tăng: tăng 0,01 ha 

 Chuyển từ đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,01 ha; 

Diện tích đất quốc phòng tăng 0,01 ha do triển khai thực hiện dự án sau: 

STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
 Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy 

quân sự Quận 11 
 CQP  Phường 15 TSC: 0,01 

b) Chỉ tiêu đất an ninh: 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 1,40 ha.  

c) Chỉ tiêu sử dụng đất thương mại, dịch vụ: 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 9,44 ha.  

d) Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 

 Kế hoạch 2017 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn 

Quận 11 là  21,07 ha thấp hơn 4,93 ha so với diện tích hiện trạng đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp năm 2016. Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

giảm chủ yếu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương và chuyển mục 

đích sang đất ở của các dự án. 

 Dự kiến trong năm 2017 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp cụ thể như sau: 

 + Biến động giảm: giảm 4,93 ha 

 Chuyển sang đất cơ sở văn hóa: 0,10 ha; 

 Chuyển sang đất giáo dục: 0,08 ha; 

 Chuyển sang đất giao thông: 0,03 ha; 

 Chuyển sang đất ở tại đô thị: 4,10 ha; 

 Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí : 0,62 ha. 

e)Chỉ tiêu  đất phát triển hạ tầng: 

Kế hoạch 2017 diện tích đất phát triển hạ tầng trên địa bàn Quận 11 là   

219,17 ha thấp hơn 8,35 ha so với diện tích hiện trạng đất phát triển hạ tầng năm 

2016. Diện tích đất phát triển hạ tầng giảm chủ yếu đáp ứng nhu cầu thực hiện 

một số hạng mục công trình xây dựng hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế của Quận mà trọng điểm là chuyển 8,7 ha từ đất thể dục thể thao chuyển 
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sang để triển khai thực hiện dự án xây dựng công viên khu trường đua Phú Thọ - 

khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên. 

(1)  Đất xây dựng cơ sở văn hóa:  

Kế hoạch 2017 diện tích đất cơ sở văn hóa trên địa bàn Quận 11 là 27,46 ha 

cao hơn 0,10 ha so với diện tích hiện trạng đất cơ sở văn hóa năm 2016. Diện 

tích đất cơ sở văn hóa tăng do thực hiện xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi Quận 

11 (diện tích được trích từ tổng diện tích đất khu vui chơi, giải trí khu công viên 

đường Dương Đình Nghệ) 

 Dự kiến trong năm 2017 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất cơ sở văn 

hóa cụ thể như sau: 

+ Biến động tăng: tăng 0,10 ha 

 Chuyển từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp : 0,10 ha; 

Diện tích đất cơ sở văn hóa tăng 0,10 ha do triển khai thực hiện dự án sau: 

STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 Nhà văn hóa thiếu nhi Quận 11 DVH Phường 8 SKC : 0,10 

 

(2) Đất y tế:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 1,40 ha. 

(3) Đất giáo dục và đào tạo:  

Kế hoạch 2017 diện tích đất giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận 11 là 

18,93 ha cao hơn 2,58 ha so với diện tích hiện trạng đất giáo dục và đào tạo năm 

2016. Diện tích đất giáo dục và đào tạo tăng do triển khai hai trong trình dự án 

trong năm kế hoạch là xây dựng mới trường PTTH khu trường đua Phú Thọ tại 

phương 15 và trường mầm non (207 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11). 

 Dự kiến trong năm 2017 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất giáo dục 

và đào tạo cụ thể như sau: 

 + Biến động tăng: tăng 2,59 ha 

 Chuyển từ đất sản xuất phi nông nghiệp : 0,08 ha; 

 Chuyển từ đất thể dục thể thao: 2,50 ha; 

 Chuyển từ đất ở đô thị : 0,01 ha. 

Diện tích đất cơ sở giáo dục tăng 2,59 ha do triển khai thực hiện các dự án 

sau: 

STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Xây dựng mới trường PTTH khu trường 

đua Phú Thọ (đạt chuẩn khu vực) 
DGD Phường 15 DTT : 2,50 

2 
Trường mầm non (207 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường 16, Quận 11) 
DGD Phường 16 SKC: 0,08 
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STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

3 Xây dựng trường mầm non Phường 6 DGD Phường 6 ODT: 0,01  

 + Biến động giảm: giảm 0,01 ha 

 Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,01 ha. 

 (4) Đất thể dục, thể thao:  

Kế hoạch 2017 diện tích đất thể dục, thể thao trên địa bàn Quận là 24,31 ha 

thấp hơn 11,20 ha so với diện tích hiện trạng đất thể dục, thể thao năm 2016. 

Diện tích đất thể dục, thể thao giảm do trong năm kế hoạch sẽ chuyển mục đích 

sang đất giáo dục và đất khu vui chơi, giải trí. 

 Dự kiến trong năm 2017 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất thể dục, 

thể thao cụ thể như sau: 

+ Biến động giảm: giảm 11,20 ha 

 Chuyển sang đất cơ sở văn hóa : 8,70 ha; 

 Chuyển sang đất giáo dục : 2,50 

Diện tích đất thể dục, thể thao giảm 11,2 ha do phục vụ triển khai thực hiện các 

dự án sau: 

STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Xây dựng mới trường PTTH khu trường 

đua Phú Thọ (đạt chuẩn khu vực) 
DGD Phường 15 DTT : 2,50 

2 

Xây dựng công viên khu trường đua Phú 

Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh 

thiếu niên 

DKV Phường 15 DTT: 8,70 

 (5) Đất cơ sở khoa học và công nghệ:  

Hiện trên địa bàn Quận chưa có chỉ tiêu loại đất này 

 (6) Đất dịch vụ xã hội:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 0,01 ha 

 (7) Đất giao thông:  

Kế hoạch 2017 diện tích đất giao thông trên địa bàn Quận là 125,63 ha tăng 

0,17 ha so với diện tích hiện trạng đất giao thông năm 2016. Trong năm kế 

hoạch 2017 Diện tích đất giao thông tăng do triển khai thực hiện một số dự án 

mở rộng hẻm và chỉnh trang, mở rộng một số điểm nút giao thông chính của 

Quận và diện tích giảm là do phục vụ triển khai dự án khu phức hợp Đầm Sen. 

 Dự kiến trong năm 2017 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất giao 

thông cụ thể như sau: 

 + Biến động giảm: giảm 0,59 ha do chuyển mục đích phụ vụ cho dự án 

khu phức hợp Đầm Sen 

 Chuyển sang đất ở tại đô thị : 0,59 ha; 
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+ Biến động tăng: tăng 0,76 ha  

 Chuyển từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 0,03 ha; 

 Chuyển từ đất ở đô thị : 0,73 ha. 

Diện tích đất giao thông tăng 0,76 ha do triển khai thực hiện các dự án sau: 

STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Xây dựng đường Vành đai công viên Đầm 

Sen 
DGT Phường 1 ODT: 0,42 

2 Cải tạo, mở rộng hẻm 416 Lạc Long Quân DGT Phường 5 ODT: 0,05 

3 
Cải tạo mở rộng nút giao thông Ông Ích 

Khiêm - Binh Thới - Lãnh Binh Thăng 
DGT 

Phường 

8,9,10,11,14 
ODT: 0,15 

SKC: 0,03 

4 

Đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát  

(từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích 

Khiêm) 

DGT 
Phường 14. 

15 
ODT: 0,10 

5 
Mở rộng hẻm 299 Lý Thường Kiệt (giải 

tỏa nhà số 299/13 Lý Thường Kiệt) 
DGT Phường 15 ODT: 0,01 

(8) Đất thủy lợi:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 10,56 ha. 

 (9) Đất công trình năng lượng: 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 0,76 ha. 

 (10) Đất công trình bưu chính, viễn thông:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 0,10 ha. 

 (11) Đất chợ:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 1,67 ha. 

 f) Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử -văn hóa  

 Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2017 không có chỉ tiêu loại đất này. 

g) Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 0,07 ha. 

h) Chỉ tiêu đất ở: 

 Kế hoạch 2017 diện tích đất ở đô thị trên địa bàn Quận 11 là 243,0 ha cao 

hơn 4,92 ha so với diện tích hiện trạng đất ở năm 2016. Diện tích đất ở tại đô thị 

tăng do đáp ứng nhu cầu chuyển mục đích của người dân trên địa bàn các 

Phường và do triển khai một số dự án chung cư cao tầng. 

 Dự kiến trong năm 2017 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất ở cụ thể 

như sau: 

 + Biến động giảm: giảm 0,86 ha 

 Chuyển sang đất giáo dục : 0,01 ha; 

 Chuyển sang đất giao thông: 0,73 ha; 

 Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,12 ha. 
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+ Biến động tăng: tăng 5,78 ha 

 Chuyển từ đất trồng cây hàng năm : 1,07 ha; 

 Chuyển từ đất sản xuất phi nông nghiệp: 4,10 ha; 

 Chuyển từ đất giao thông: 0,59 ha; 

 Chuyển từ đất trụ sở cơ quan: 0,02 ha. 

Diện tích đất ở tăng 5,78 ha do triển khai thực hiện các dự án sau: 

STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 Khu phức hợp Đầm Sen ODT Phường 3 DGT: 0,59 

2 

Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội khu 

Tống Văn Trân (Khu I và Khu II Tống Văn 

Trân Phường 5) 

ODT Phường 5 SKC: 2,93 

2 
Nhu cầu chuyển mục đích đất ở các 

Phường 
ODT 16 Phường 

HNK: 1,07 

SKC: 4,10 

TSC: 0,02 

 i) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 

  Kế hoạch 2017 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan trên địa bàn Quận 11 

là 5,93 ha cao hơn 0,09 ha so với diện tích hiện trạng đất xây dựng trụ sở cơ 

quan năm 2016. Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng do thực hiện dự án 

Trụ sở Chi cục Thú y Thành phố (Khu II dự án Tân Phước). 

 Dự kiến trong năm 2017 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất xây dựng 

trụ sở cơ quan cụ thể như sau: 

 + Biến động giảm: giảm 0,03 ha 

 Chuyển sang đất quốc phòng: 0,01 ha; 

 Chuyển sang đất ở đô thị : 0,02 ha. 

+ Biến động tăng: tăng 0,13 ha 

 Chuyển từ đất ở đô thị: 0,12 ha; 

 Chuyển từ đất cơ sở giáo dục: 0,01 ha.  

Diện tích đất trụ sở cơ quan tăng 0,13 ha do triển khai thực hiện các dự án 

sau: 

STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Trụ sở Chi cục Thú y Thành phố (Khu II dự 

án Tân Phước) 
TSC Phường 7 ODT: 0,12 

2 Xây dựng trụ sở làm việc công an Phường 1 TSC Phường 1 DGD: 0,01 

 j.Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 0,23 ha. 

k. Đất cơ sở tôn giáo: 
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Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 9,87 ha. 

l) Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 

     Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 0,03 ha. 

 m) Đất sinh hoạt cộng đồng:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 0,01 ha. 

n) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 

 Kế hoạch 2017 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng trên địa bàn 

Quận là 10,01 ha tăng hơn 9,32 ha so với diện tích hiện trạng đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng năm 2016.  

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng do triển khai 3 công trình 

dự án xây dựng công viên trên địa bàn Phường 8 và Phường 15. Diện tích 3 

công trình này trước đây theo chỉ tiêu năm 2016 được thống kê và loại đất văn 

hóa. Tuy nhiên năm 2017 cập nhật lại loại đất đúng theo quy định Thông tư 

28/2014/TT-BTNMT. 

 Dự kiến trong năm 2017 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất khu vui 

chơi, giải trí công cộng cụ thể như sau: 

 + Biến động tăng: tăng 9,32 ha 

 Chuyển từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 0,62 ha;  

 Chuyển từ đất thể dục, thể thao: 8,70 ha. 

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 9,32 ha do triển khai thực 

hiện các dự án sau: 

STT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Xây dựng Công viên đường Dương Đình 

Nghệ 
DKV Phường 8 SKC: 0,55  

2 Xây dựng Công viên khu Thiện Thanh DKV Phường 8 SKC: 0,07 

3 

Xây dựng công viên khu trường đua Phú 

Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh 

thiếu niên 

DKV Phường 15 DTT: 8,70 

o) Đất cơ sở tín ngưỡng: 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2016 với 0,30 ha. 

p) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 

Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2017 chưa có chỉ tiêu loại đất này. 

q) Đất mặt nước chuyên dùng:  

Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2017 chưa có chỉ tiêu loại đất này. 

II.4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 

1. Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp: 

 + Tổng diện tích chuyển mục đích là 1,07 ha trong đó: 
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Đất trồng cây hàng năm chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là: 

1,07 ha; 

2. Chuyển mục đích nội bộ đất phi nông nghiệp: 

+ Trong năm kế hoạch 2017 không có chu chuyển trong nội bộ đất nông 

nghiệp trên địa bàn Quận 11. 

+ Đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất 

ở (PKO/OCT) dự kiến trong năm kế hoạch diện chỉ tiêu này là 2,26 ha. Cụ thể 

 

STT Địa bàn 

Diện tích đề nghị 

chuyển mục đích (ha) 
Tổng 

diện 

tích 

Ghi chú 

NNP/PNN PKO/OCT 

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

1 Phường 01  0,10 0,10  

2 Phường 02  0,05 0,05  

3 Phường 03 1,07 0,05 1,12  

4 Phường 04  0,05 0,05  

5 Phường 05  0,15 0,15  

6 Phường 06  0,05 0,05  

7 Phường 07  0,07 0,07  

8 Phường 08  0,10 0,10  

9 Phường 09  0,04 0,04  

10 Phường 10  0,05 0,05  

11 Phường 11  0,10 0,10  

12 Phường 12  0,02 0,02  

13 Phường 13  0,02 0,02  

14 Phường 14  0,10 0,10  

15 Phường 15  0,15 0,15  

16 Phường 16  0,09 0,09  

(Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong năm kế hoạch được 

xác định theo quy định tại các điểm a, b, c, d và e, Khoản 1 điều 57 Luật Đất đai 

theo đơn vị hành chính được thể hiện chi tiết đến cấp xã tại biểu 07KH-CH).  
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III.5. Diện tích cần thu hồi trong năm 2017 

1. Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi: 

Trong năm 2017 trên địa bàn Quận 11 không có diện tích đất nông nghiệp 

thu hồi 

2. Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi: 

 Tổng diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trong năm 2017 là 16,03 

ha.  

Diện tích đất phi nông nghiệp thu hồi trong năm 2017 cụ thể như sau: 

- Đất sản xuất phi nông nghiệp: 0,03 ha  

- Đất thể dục thể thao: 11,20 ha 

- Đất ở đô thị : 4,79 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,01 ha. 

(Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2017 được thể hiện chi tiết 

đến cấp xã tại biểu 08KH-CH) 

III.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Hiện tại trên địa bàn Quận chỉ tiêu đất chưa sử dụng không có chỉ tiêu loại 

đất này 

III.7. Danh mục dự án, công trình thực hiện trong năm 2017 

 Kế hoạch trong năm 2017 trên địa bàn Quận 11 triển khai thực hiện 18 

công trình dự án và các nhu cầu chuyển mục đích sử dụng của các hộ dân với 

tổng diện tích trên 50 ha trong đó có tất cả công trình dự án thuộc loại đất phi 

nông nghiệp với tổng diện tích trên 49 ha và 1  nhu cầu đất nông nghiệp với tổng 

diện tích là 1,07 ha. 

(Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2017 của Quận 11 

thể hiện chi tiết trong biểu 10/CH) 

III.8. Dự kiến các khoảng thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất 

đai. 

- Luật đất đai năm 2013; 

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định 

giá đất; 

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

- Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về 

việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 15 năm 

2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân 
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Thành phố ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; 

- Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02/10/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 

về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; 

- Số liệu các nguồn thu từ đất trên địa bàn Quận trong năm 2016. 

2. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai  

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai bao gồm: Các khoản chi 

cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; và các khoản thu từ việc giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.  

Thực hiện phương án kế họach sử dụng đất đến năm 2016, ước tính tổng 

các khoản thu chi liên quan đến đất đai như sau: 

a. Các khoản thu về đất: 

Nguồn thu Số tiền (triệu đồng) 
Năm thực 

hiện 

1. Nguồn thu từ bán nhà đất theo Quyết 

định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng 

chính phủ trên địa bàn Quận 11. 
34.370 2016 

2. Tháng 12/2016 có nguồn thu từ bán 

nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-

TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa 

bàn Quận 11 

9.120 12/2016 

3. Nguồn thu từ bán nhà đất ngoài danh 

sách Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của 

Thủ tướng chính phủ trên địa bàn Quận 

11. 

33.867 2016 

4. Nguồn thu từ thuế: 377.550 2016 

- Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất 

động sản 
36.740 2016 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.850 2016 

- Thu tiền sử dụng đất 69.822 2016 

- Thuế nhà đất 12 2016 

- Tiền thuê mặt đất 135.294 2016 

- Lệ phí trước bạ nhà đất 131.832 2016 

(Nguồn: Số thu đến ngày 28/10/2016 của Chi cục thuế Quận 11) 

b. Các khoản chi về đất: được thể hiện rõ qua các công trình, dự án theo 

Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
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Quận 11 về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và văn bản số 

2400/SKHĐT-TH ngày 30/03/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục dự 

án nhóm C sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Quận 11 

quản lý giai đoạn 2016-2020. 

c. Ước thực hiện các khoản thu về đất trong năm 2017: 

Nguồn thu 
Số tiền (triệu 

đồng) 

Năm thực 

hiện 

1. Nguồn thu từ bán nhà đất theo Quyết định 

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 

trên địa bàn Quận 11. 

40.000 2017 

2. Nguồn thu từ thuế: 350.000 2017 

3. Nguồn thu từ giao đất (bán đấu giá, chuyển 

mục đích sử dụng đất Khu đất đường Tống 

Văn Trân Phường 05) để thực hiện các công 

trình, dự án phúc lợi xã hội, phát triển kinh tế - 

xã hội Quận: 

- Diện tích: 1,65 ha 

- Giá thị trường khoản: 40 triệu/m
2
 

660.000 2017 

4. Nguồn thu từ giao đất (bán đấu giá, chuyển 

mục đích sử dụng đất Khu đất 278-284 Lãnh 

Binh Thăng, Phường 11) để thực hiện các công 

trình, dự án phúc lợi xã hội, phát triển kinh tế - 

xã hội Quận: 

- Diện tích: 1,62 ha 

- Giá trị trường khoản: 40 triệu/m
2
 

648.000 2017 

 

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT 

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 11 có tính khả thi cao, đáp ứng 

tốt nhu cầu sử dụng đất, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần 

có các giải pháp sau: 

IV.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Cần có cơ chế, chính sách tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn nhằm thu 

hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn để xây dựng các công trình, dự án. 

Đặc biệt là khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà tái định cư, cải tạo 

và xây dựng mới chung cư hư hỏng xuống cấp trên địa bàn Quận. Đẩy mạnh 

thực hiện “xã hội hóa” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong đó tập trung 

vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, hoạt động dịch vụ công ích, giáo dục,.. 
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- Cần có quy chế xem xét về năng lực tài chính trước khi cho phép đầu tư 

để tránh tình trạng được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho phép thực 

hiện dự án nhưng lại không có khả năng thực hiện. 

- Duyệt giá bồi thường sát với giá thị trường đồng thời chuẩn bị quỹ nhà, đất 

tái định cư cho các công trình, dự án có thu hồi đất.  

- Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai; rà soát điều 

chỉnh và lập quy hoạch phát triển các ngành khi quỹ đất đã được phân bổ theo 

kế hoạch trong quy hoạch sử dụng đất. 

IV.2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư. 

- Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực đội ngũ cán bộ làm 

công tác quản lý đất đai, quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất các cấp đã được phê duyệt; Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán 

bộ địa chính cấp Phường có đủ trình độ, năng lực, đạo đức nhằm phục vụ tốt cho 

nhân dân. 

- Thành phố cần dành một tỷ lệ thỏa đáng vốn đầu tư ngân sách cho phát 

triển đô thị, nhất là ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà ở tạo động lực xây dựng 

Quận 11 phát triển theo hướng “Trung tâm thương mại - dịch vụ”. Thúc đẩy tiến 

độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo triển khai dự án theo đúng kế hoạch. 

- Nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2016 

được lấy từ nguồn vốn ngân sách thành phố cấp, nguồn tiền bán nhà xưởng theo 

Quyết định 09/2007/QĐ-TTg. 

- Đối với một số dự án chỉnh trang đô thị sử dụng nguồn vốn đầu tư cần xem 

xét lại tiến độ dự án và thẩm định khả năng tài chính của chủ đầu tư dự án. 

IV.3. Giải pháp về khoa học công nghệ 

Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường đầu tư máy móc, thiết 

bị, các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai để 

hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu về đất 

đai,... Đồng thời có kế hoạch tập huấn, nâng cao khả năng sử dụng các phần 

mềm đã được triển khai của cán bộ, công chức để thuận lợi trong việc quản lý. 

IV.4. Giải pháp bảo về đất và môi trường 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các cá nhân, đơn vị 

nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc sử dụng đất không đúng mục đích, lãng 

phí... 

- Thường xuyên chăm sóc, bảo vệ và phát triển hệ thống cây xanh tại các 

công viên hiện hữu; cây xanh phân tán dọc theo các tuyến đường trên địa bàn 

Quận. 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. 
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IV.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11 được xét duyệt, cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền cần triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện 

như sau: 

- Trong thời hạn không quá ba mươi ngày (30 ngày) làm việc, triển khai 

thực hiện công bố kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt theo quy định. 

- Triển khai thực hiện quản lý đất đai và tăng cường công tác kiểm tra việc 

quản lý, sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức theo quy hoạch sử 

dụng đất đã được duyệt. 

- Ưu tiên lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đất theo tiến độ kế hoạch 

sử dụng đất đề ra và quy hoạch chi tiết xây dựng phải thể hiện trên nền bản đồ 

địa chính để làm cơ sở giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Chỉ đạo các ngành trong Quận tiến hành rà soát điều chỉnh, lập quy hoạch 

phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp với quỹ đất đai được phân bổ cho ngành, lĩnh 

vực mình trong phương án quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật đất đai nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông 

qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. 

- Tăng cường công tác vận động, thuyết phục người dân trong khu vực dự 

án thực hiện di dời để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện 

dự án. 

- Tiếp tục vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, 

góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, xử lý nghiêm với trường hợp xây dựng 

không phép, không theo quy hoạch trên địa bàn. 

 



 

 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 

I. KẾT LUẬN 

1. Dự án lập Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2017 của Quận 11 được xây 

dựng trên cơ sở các nghiên cứu về tự nhiên, kinh tế, xã hội gắn liền với thực 

trạng và chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của Quận hiện nay và định hướng 

phát triển đến năm 2020. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định 

về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của Nhà nước. 

Đây sẽ là căn cứ để tiến hành giao đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu nhất 

cho chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Quận, của thành phố và cả 

nước. 

2.  Dự án lập Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2017 của Quận 11 đã đánh giá 

đầy đủ khách quan về hiện trạng sử dụng đất năm 2016 đặc biệt về biến động sử 

dụng đất năm 2010, 2012 so với năm 2015. Năm 2012 đối với Quận 11 được đo 

đạc chính quy, hệ thống hồ sơ địa chính được xây dựng, số liệu thống kê đất đai 

được công nhận, nên tin cậy trong việc đánh giá biến động làm cơ sở cung cấp 

thông tin để các cấp triển khai cụ thể, chi tiết việc sử dụng đất đai trên địa bàn 

Quận. 

 3. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Quận 11 đã tổng hợp hầu hết các 

nghiên cứu quy hoạch các ngành trước đây của các cấp có liên quan tới đất đai, 

đặc biệt các công trình, các dự án phát triển các ngành của Quận hoặc của thành 

phố có chủ trương và có nguồn vốn đầu tư. Từ đó thực hiện công tác thu hồi đất 

liên quan trên địa bàn và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 2017 Quận 11. Vì vậy tính khả thi của dự án tương đối cao, 

sát với quy hoạch các ngành, các cấp đã được phê duyệt.  

II. KIẾN NGHỊ 

 Để công tác kế hoạch sử dụng đất thực hiện nền nếp, đảm bảo đúng pháp 

luật, là công cụ để quản lý đất đai và tạo điều kiện cho người sử dụng đất chủ 

động nâng cao hiệu quả sử dụng đất, Ủy ban nhân dân Quận 11 kiến nghị: 

- Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt dự án kế hoạch sử dụng 

đất năm 2017 Quận 11 để Ủy ban nhân dân Quận 11 có cơ sở thực hiện vai trò 

quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn cũng như làm cơ sở pháp lý cho việc 

triển khai thực hiện các nội dung dự án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Quận. 

- Để thực hiện theo đúng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban 

nhân dân Quận 11 đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm hỗ trợ, đầu tư 

nhiều hơn nữa các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông, thủy lợi, điện, nước..., các cơ sở hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, văn 



 

 

hóa, thể thao..., các khu dân cư, nhằm thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu kế hoạch 

sử dụng đất đã đề ra trong phương án của Quận. 

- Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên 

tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn cho cán bộ 

công chức trong lĩnh vực quản lý đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; công bồi thường hỗ trợ tái định cư; 

….) góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn Quận ngày càng nề 

nếp, chính quy, đúng chính sách pháp luật đất đai. 


