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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

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

không thể thay thế, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa 

bàn phân bố các khu dân cƣ, 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 nƣớc, 

là yếu tố quyết định tƣơng 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 nƣớc, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa 

học và công nghệ; đầu mối giao lƣu 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 nƣớc; 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) đƣợc 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 nƣớc 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 hƣớng 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 2019 Quận 11”. 

1. Giới thiệu dự án 

- Tên dự án: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh 

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

- Tên chủ đầu tƣ: Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng Quận 11. 

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 năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

+ Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng 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;  

+ 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;  
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+ 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 thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất; 

+ Thông tƣ số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ lập 

quy  hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất; 

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

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

hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

+ Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, về thí điểm cơ chế đặc thù phát 

triển thành phố Hồ Chí Minh; 

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

Điều chỉnh quy hoạch sủ dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh; 

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

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 tƣớng 

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 tƣớng 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 tƣớng 

Chính phủ, về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nƣớc thành phố 

Hồ Chí Minh đến năm 2020; 

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

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 tƣớng 

Chính Phủ, về phê duyệt quy hoạch cấp nƣớc thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2025; 

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

thƣơng, về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn đến 2015 

có xét tới 2020; 

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

Chính phủ, về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp Quốc gia; 
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+ Văn bản số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng, về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện. 

b) Văn bản Thành phố, Quận: 

+ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 08 năm 2015 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án 

có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố; 

+ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, về việc thông qua 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; 

+ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 05 tháng 08 năm 2016 của của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua 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; 

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

đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua 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; 

+ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 07 năm 2017 của của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc Điều chỉnh và bổ sung 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; 

+ Nghị Quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về thông qua danh mục dự án cần thù hồi đất; dự án có sử 

dụng đất lúa, đất rừng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019; 

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

TP.HCM, về việc phê duyệt quy hoạch mạng lƣới trƣờng 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 lƣới cơ sở vật chất ngành y tế 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 hƣớng phát triển hệ thống chợ-

siêu thị-trung tâm thƣơng 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 

hƣớng đến năm 2030"; 
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+ Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố, về giao vốn đầu tƣ công năm 2018 (đợt 1) nguồn vốn ngân 

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

thức (ODA); 

+ Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ sáu về thông qua 

Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ trên địa bàn thành phố; 

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

nguyên và Môi trƣờng, 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 trƣờng 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 6 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; 

+ Căn cứ Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 

11; 

+ Căn cứ Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ủy 

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

11; 

+ Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 

11; 

+ Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 

11; 

+ Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2016-2020. 

+ Công văn số 3652/UBND-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2018 của UBNDTP về 

phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho 24 Quận, huyện. 

+ Kế hoạch số 8705/KH-STNMT-QLĐ ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng, triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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 (2015-2020). 
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+ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 của 16 Phƣờng thuộc Quận 

11. 

+ Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2016, 2017. 

+ Niên giám thống kê 2017 - Chi cục Thống kê Quận 11 (Phát hành tháng 

07/2018). 

+ 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 tƣ 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 đƣợc 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 2017 của Quận 11. 

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm và nội dung công tác 

trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 14 tháng 09 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 11). 

3. Mục đích, yêu cầu 

a. Mục đích: 

- Phân bố hợp lý quỹ đất cho các ngành, các đối tƣợng 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 trƣớc nhằm rút ra những kết quả đạt 

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

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

hoạch.  

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

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

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.  

- 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 nhƣ kết nối hài hòa với các Quận, huyện khác. 

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

tƣ trong nƣớc và quốc tế, nhằm tạo ra điều kiện ban đầu trong việc tìm kiếm cơ hội 

đầu tƣ 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 
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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 2019. 

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

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

đƣợc UBND thành phố phân bổ, đảm bảo phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội trong năm 2019 của Quận và của thành phố.  

- Nội dung Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 11 phải phù hợp với quy 

định của Pháp luật về đất đai và hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 
 

4. Nội dung của KHSDĐ hàng năm cấp Quận 

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

cấp thành phố đến từng đơn vị hành chính cấp Phƣờng. 

- 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 Phƣờng. 

- 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 Phƣờng. 

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

đến từng đơn vị hành chính cấp Phƣờng. 

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

hành chính cấp Phƣờng.  

          - Xác định diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng trong năm kế hoạch 

theo từng đơn vị hành chính cấp Phƣờng. 

          - 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 tƣ 

29/2014/TT-BTNMT đƣợc thực hiện theo trình tự các bƣớc sau: 

Bƣớc 1: Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

trƣớc; 

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

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

6. Phương pháp thực hiện 

Việc Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh 

dựa vào các phƣơng pháp thực hiện chủ yếu sau: 

- Phương pháp điều tra; 

- Phương pháp thống kê; 
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- 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 2019 Quận 11 – thành phố 

Hồ Chí Minh bao gồm: 

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

2019  Quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh (bản in trên giấy). 

2. Báo cáo tổng hợp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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 2019 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. 
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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 thƣơng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quận 11 

có thế mạnh khai thác về thƣơng 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 đƣờng Lý Thƣờng Kiệt. 

- Phía Tây giáp Quận Tân Phú: giới hạn bởi kênh Tân Hóa. 

- Phía Nam: giáp Quận 5 giới hạn bởi đƣờng Nguyễn Chí Thanh và giáp 

Quận 6 giới hạn bởi đƣờng Hồng Bàng. 

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

Thị Nhỏ.  

+ Về hành chính: Quận 11 đƣợc chia thành 16 Phƣờng, từ Phƣờng 01 đến 

Phƣờng 16. 

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

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

giao lƣu 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, địa chất: 

- Đặc điểm địa hình, địa mạo: 

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 

nƣớc 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: 
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 * 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 tƣơng 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 

hƣớng 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..  

3. Khí hậu: 

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

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

- Mùa mƣa 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 nhƣ 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 mƣa, 

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 lƣợng bức xạ mặt trời trung bình năm trong cả năm là 140 

Kcalo/cm
2
. Tổng lƣợng bức xạ các tháng mùa khô cao hơn các tháng mùa mƣa 

gần 100 calo/cm
2
/ngày, cƣờng 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 đƣợc nhận một chế độ bức xạ khá cao, ít biến động nên chế độ nhiệt 

trong năm tƣơng 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 tƣơng 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 mƣa. 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. 
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 Lƣợng bốc hơi nƣớc 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 lƣợng mƣa trung bình trong năm dao động từ 1.321mm đến 

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

Lƣợng mƣa phân bố không đều giữa các tháng trong năm, các tháng 1, 2, 3 có 

lƣợng mƣa ít nhất trong năm và sự phân bố lƣợng mƣa cũng không đều giữa các 

tháng trong mùa mƣa. 

 * Hai hƣớng 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. 

- 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 thƣờng chỉ bị ảnh 

hƣởng của áp thấp nhiệt đới hoặc chịu ảnh hƣởng 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 nƣớc thải sinh hoạt và thoát nƣớc mƣa 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 đƣờng Lũy Bán Bích - Tân 

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

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

lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mực nƣớc trên các kênh, rạch chịu ảnh hƣởng 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 đƣợc 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 lƣợng nƣớc trên các tuyến kênh, rạch bị ô nhiễm bởi nƣớc thải sinh 

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

I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội: 

1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính: 

a. Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá so sánh 2010) ƣớc 

thực hiện 9 tháng năm 2018 là 6.304 tỷ đồng, tăng 4,16% so với cùng kỳ. Giá trị 
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sản xuất toàn ngành thƣơng mại ƣớc thực hiện 9 tháng năm 2018 là 11.570 tỷ 

đồng, tăng 14,36% so với cùng kỳ.  

Xây dựng và ban hành Quyết định về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và chƣơng trình công tác của Ủy ban nhân dân Quận 11 năm 2018. Triển khai 

các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn Quận 11 năm 

2018; tăng cƣờng kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy, nổ 

có nguyên do điện tại các khu vực lễ hội và mùa khô. Triển khai thực hiện kế 

hoạch sắp xếp hoạt động các điểm kinh doanh thời vụ; tăng cƣờng quản lý, kiểm 

tra, kiểm soát và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo ổn định thị 

trƣờng.   

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng số lƣợng hồ sơ đăng ký cấp mới GCN 

đăng ký doanh nghiệp là 462 (do Sở Kế hoạch - Đầu tƣ cung cấp) đạt 36,18% 

(462/1277) chỉ tiêu thành phố giao, tổng số lƣợng hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là 947, trong đó hồ sơ đăng ký kinh doanh 

trực tuyến là 398 đạt 42% tổng số lƣợng hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh.  

Tổ chức buổi triển khai Kế hoạch về vận động chuyển đổi các đƣờng dây thu 

gom rác dân lập sang hoạt động có tổ chức trên địa bàn sang doanh nghiệp, HTX. 

Kết quả có gần 150 chủ đƣờng dây rác trên địa bàn Quận tham dự.  

Tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của Luật Du lịch và các văn bản có 

liên quan, cho các đối tƣợng là lãnh đạo, cán bộ phụ trách kinh tế 16 Phƣờng, 

lãnh đạo các phòng ban Quận có liên quan và 105 cơ sở lƣu trú du lịch, lữ hành 

du lịch, đại lý lữ hành du lịch.  

Tổ chức tập huấn chuyên đề nhƣ: “Quản lý nhà nƣớc với hoạt động Đổi 

mới sáng tạo tại cơ sở”, “Ghi nhãn hàng hóa cho các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh”, “Hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ xét sáng kiến năm 2018”. 

b. Về ngân sách:  

Thu ngân sách nhà nƣớc ƣớc thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 1.010 tỷ 

đồng, đạt 91.4% dự toán năm (1.010/1.104 tỷ đồng) và bằng 127,5% so cùng kỳ 

(1.010/791,9 tỷ đồng); trong đó thu thuế công thƣơng nghiệp là 430 tỷ đồng, đạt 

72,2% dự toán năm (430/595 tỷ đồng) và bằng 105,2% so cùng kỳ (430/408,7 tỷ 

đồng).  

Thu ngân sách Quận ƣớc thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 555 tỷ đồng 

(không tính kết dƣ năm trƣớc chuyển sang) đạt 80% dự toán năm (555/693,802 

tỷ đồng) và bằng 114,6% so cùng kỳ (555/484,1 tỷ đồng); trong đó thu thuế 

công thƣơng nghiệp là 76 tỷ đồng, đạt 71,1% dự toán năm (76/106,848 tỷ đồng) 

và bằng 102,3% so cùng kỳ (76/74,3 tỷ đồng), thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

là 428,064 tỷ đồng. 

Chi ngân sách Quận ƣớc thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 390 tỷ đồng đạt 

56,2% dự toán năm (390/693,802 tỷ đồng) và bằng 102,6% so cùng kỳ 

(390/380,2 tỷ đồng).  
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Trong 9 tháng đầu năm 2018, chi ngân sách Quận chủ yếu tập trung cho chi 

lƣơng, thƣởng, trợ cấp tết,...; đã thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 

2018; báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; phối hợp 

KBNN xử lý các khoản tạm ứng và chuyển nguồn ngân sách sang năm 2018; 

tiến hành tổng hợp quyết toán ngân sách Quận – phƣờng năm 2017; Hoàn thành 

công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2017 đối với các đơn vị 

thuộc Quận; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho Ủy 

ban nhân dân 16 phƣờng. Tổng hợp báo cáo Sở Tài chính dự toán giao đầu năm 

nhƣng đến 30/6/2018 chƣa phân bổ các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa chƣa 

đƣợc phê duyệt dự toán hoặc chƣa triển khai công tác lựa chọn nhà thầu theo 

quy định. Xây dựng kế hoạch dự toán thu chi ngân sách năm 2019. 

2. Lĩnh vực xây dựng cơ bản - quản lý đô thị:  

a. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Cuối năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận đã 

ban hành Quyết định về giao kế hoạch đầu tƣ xây dựng cơ bản – sửa chữa năm 

2018 để triển khai thực hiện các công trình ngay từ đầu năm 2018 và điều chỉnh 

bổ sung kế hoạch đầu tƣ xây dựng trong tháng 8/2018. 

Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ƣớc giá trị khối lƣợng thực hiện tháng 9 

là 1,0 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 8,117 tỷ đồng; ƣớc giá trị giải ngân tháng 9 là 

2,811 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 12,610 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch 

(12,610/18,55 tỷ đồng); tiếp tục quyết toán dự án xây dựng mới trƣờng tiểu học 

Âu Cơ, dự án cải tạo mở rộng trƣờng THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa; thực hiện tiếp 

xúc và vận động một hộ dân bàn giao mặt bằng để triển khai thi công nhánh còn 

lại của dự án mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng – Tôn Thất Hiệp; tiếp 

tục thi công công trình sửa chữa chung cƣ Tạ Vinh và nhà tập thể 245 Âu Cơ; 

lập phƣơng án bồi thƣờng dự án Bồi thƣờng, giải tỏa, tái định cƣ mở rộng nút 

giao thông Ông Ích Khiêm – Bình Thới – Lãnh Binh Thăng; hoàn thành công 

tác lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm – Bình Thới 

– Lãnh Binh Thăng; trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự 

án Xây dựng đƣờng vành đai Đầm Sen; trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả 

thi các dự án: Xây dựng mới Nhà Thiếu nhi và trụ sở Quận đoàn, Xây dựng mới 

trƣờng THCS Nguyễn Huệ, Xây dựng mới trƣờng tiểu học Nguyễn Bá Ngọc; 

lập thủ tục chuẩn bị đầu tƣ các dự án: Xây dựng công viên khu trƣờng đua Phú 

Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên, Xây dựng mới trƣờng Phổ 

thông trung học (khu trƣờng đua Phú Thọ), Bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng 

phục vụ cải tạo, mở rộng đƣờng Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới đến Tân 

Hóa), Cải tạo nâng cấp trƣờng tiểu học Trần Văn Ơn, Xây dựng mới trƣờng tiểu 

học Hòa Bình, Xây dựng mới trƣờng THCS Phú Thọ, Xây dựng mới trƣờng tiểu 

học Phạm Văn Hai, Xây dựng trƣờng Mầm Non phƣờng 4, Thông tuyến đƣờng 

Nguyễn Văn Phú ra đƣờng Hòa Bình, Bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng phục vụ 

cải tạo, mở rộng đƣờng Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới đến Tân Hóa), Bồi 

thƣờng giải phóng mặt bằng phục vụ Xây dựng trƣờng Mầm Non phƣờng 4, Bồi 
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thƣờng giải tỏa khôi phục khuôn viên di tích chùa Phụng Sơn, Bồi thƣờng giải 

tỏa khôi phục khuôn viên di tích chùa Giác Viên.    

- Nguồn vốn thành phố phân cấp: ƣớc giá trị khối lƣợng thực hiện tháng 9 

là 3,0 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 11,826 tỷ đồng; ƣớc giá trị giải ngân tháng 9 là 

3,572 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 14,139, đạt 71,5% kế hoạch (14,139/19,769 tỷ 

đồng); quyết toán các công trình: Sửa chữa trƣờng Mầm Non phƣờng 8, Sửa 

chữa trƣờng tiểu học Đại Thành, Sửa chữa trƣờng THCS Lê Quý Đôn; tiếp tục 

thẩm tra quyết toán các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phƣờng 4, Cải tạo 

mở rộng cụm hẻm phƣờng 6, Cải tạo mở rộng cụm hẻm phƣờng 7, Cải tạo mở 

rộng cụm hẻm phƣờng 12; thi công các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm 

phƣờng 9, 11, 16, Xây dựng công viên đƣờng Dƣơng Đình Nghệ, Cải tạo hệ 

thống cấp nƣớc chung cƣ Lạc Long Quân; lập thủ tục các công trình chuẩn bị 

đầu tƣ trong kế hoạch năm 2018. 

- Nguồn vốn thành phố phân cấp từ tiền bán nhà và chuyển nhƣợng quyền 

sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg: ƣớc giá trị khối lƣợng thực hiện 

tháng 9 là 2,968 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 16,6 tỷ đồng; ƣớc giá trị giải ngân 

tháng 9 là 4,795 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 16,568 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch 

(16,568/23,648 tỷ đồng); quyết toán công trình Sửa chữa trụ sở Quận ủy 11; tiếp 

tục thực hiện công tác bồi thƣờng của dự án xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự Quận 11; lập hồ sơ quyết toán công trình Xây dựng mới trụ sở Công an 

phƣờng 1, Xây dựng mới trụ sở Công an phƣờng 4; chuẩn bị nghiệm thu các 

công trình: Sửa chữa trụ sở UBND Quận 11, Sửa chữa Trung tâm sinh hoạt 

thanh thiếu niên, Sửa chữa trụ sở Công an phƣờng 2, Sửa chữa trụ sở UBND 

phƣờng 2, Sửa chữa trụ sở UBND phƣờng 12, Cải nâng cấp Trạm y tế phƣờng 1, 

Sửa chữa Trạm y tế phƣờng 3; tiếp tục thi công công trình Sửa chữa cải tạo vỉa 

hè đƣờng Lạc Long Quân (từ đƣờng Bình Thới – vòng xoay Đầm Sen), Sửa 

chữa nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng; hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu Mở 

rộng đƣờng dự phóng C (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm); chuẩn bị 

khởi công công trình Xây dựng mới trụ sở Công an phƣờng 13 và Xây dựng mới 

trụ sở Công an phƣờng 15; lập thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tƣ trong kế 

hoạch năm 2018.  

- Nguồn vốn thành phố phân cấp bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tƣ trụ sở 

Ban chỉ huy quân sự phƣờng: ƣớc giá trị khối lƣợng thực hiện tháng 9 là  0,5 tỷ 

đồng, lũy kế 9 tháng là 6,05 tỷ đồng; ƣớc giá trị giải ngân tháng 9 là 1,0 tỷ đồng, 

lũy kế 9 tháng là 4,943 tỷ đồng, đạt 78,2% kế hoạch (4,943/6,321 tỷ đồng); 

quyết toán công trình xây dựng mới trụ Ban chỉ huy quân sự phƣờng 12; chuẩn 

bị nghiệm thu các công trình: Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phƣờng 1, 

Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phƣờng 2, Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự phƣờng 4, Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phƣờng 11, Sửa chữa 

trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phƣờng 15, Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự 
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phƣờng 16, Sửa chữa trụ sở UBND phƣờng 7 và Ban Chỉ huy quân sự phƣờng; 

lập thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tƣ trong kế hoạch năm 2018.  

- Nguồn vốn ngân sách Quận: chuẩn bị xây dựng kế hoạch điều tra, khảo 

sát đo đạc, kiểm đếm và kiểm tra hiện trạng nhà đất của các hộ dân bị ảnh hƣởng 

của dự án Bồi thƣờng giải tỏa, tái định cƣ Đƣờng dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ 

đƣờng Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm) phƣờng 14.  

b. Về quản lý đô thị:  

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm 

lòng lề đƣờng, vỉa hè trái phép trên địa bàn Quận năm 2018. Trong 9 tháng đầu 

năm 2018, đã cấp 592 giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà; 93 chứng chỉ quy 

hoạch (so với cùng kỳ tăng 12 hồ sơ); cấp giấy phép thi công đào đƣờng tại 86 

vị trí, cấp giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè tại 12 vị trí.  

Tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tăng cƣờng kiểm tra tại các tuyến đƣờng 

trọng điểm, trật tự lòng lề đƣờng và vệ sinh môi trƣờng trên địa bàn; đã xử phạt 

9 trƣờng hợp vi phạm xây dựng, 1.491 trƣờng hợp vi phạm trật tự lòng lề đƣờng 

với số tiền là 432.805.000 đồng và 769 trƣờng hợp vi phạm vệ sinh môi trƣờng 

với số tiền 149.400.000 đồng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra môi trƣờng định kỳ 

năm 2018.  

Xây dựng Chƣơng trình chỉnh trang và phát triển đô thị; báo cáo Sơ kết 

giữa nhiệm kỳ thực hiện “Chƣơng trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 

2015-2020”. 

Công khai Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 và Quyết định số 

6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cụm dân cƣ liên 

phƣờng 8-12-13 tại khu đất số 2 đƣờng Dƣơng Đình Nghệ, phƣờng 8, Quận 11.  

Trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông qua nội dung đồ án quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 khu trƣờng đua Phú Thọ phƣờng 15 Quận 11. 

Ủy ban nhân dân Quận đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành văn bản chấm dứt vai trò Chủ đầu tƣ của Công ty Cổ phần C&T trong 

việc thực hiện dự án Khu phức hợp Đầm Sen. 

 Cấp giấy chứng nhận lần đầu theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP: 211 trƣờng 

hợp, cấp do mua nhà sở hữu nhà nƣớc 40 trƣờng hợp, cấp đổi 74 trƣờng hợp.  

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 11 và xây 

dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

kiểm tra hiện trạng, theo dõi đề nghị cấp giấy chứng nhận của các tổ chức sử 

dụng đất trên địa bàn Quận.  

Triển khai kế hoạch chuyển đổi các đƣờng dây rác dân lập sang hoạt động 

có tổ chức trên địa bàn Quận. Tiếp tục triển khai chƣơng trình phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các cơ quan hành chính và các trƣờng học trên 
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địa bàn Quận; kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ trên địa bàn Quận. 

Tiếp tục triển khai chƣơng trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

tại các cơ quan hành chính và các trƣờng học trên địa bàn 4 phƣờng (7, 11, 13, 

15).  

Tiếp tục tổ chức công tác đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh 

vực giao thông (duy tu cống thoát nƣớc, cây xanh) và công tác quét dọn, thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận.  

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:  

a. Giáo dục và đào tạo:  

Giao chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học năm 2018 cho ngành giáo dục 

và UBND 16 phƣờng; xây dựng và triển khai kế hoạch chống mù chữ - phổ cập 

giáo dục năm 2018. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-

2019. Hoàn tất công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019, tổ chức khai giảng 

năm học mới, tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 

2019-2020. Tổng kết hoạt động hè năm 2019.  

b. Văn hóa thông tin - thể dục thể thao:  

Văn hóa thông tin:  

Xây dựng và triển khai chỉ tiêu, thang điểm thi đua ngành văn hóa thông tin 

năm 2018 cho Ủy ban nhân dân 16 phƣờng.  

Tổ chức Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Tổng kết 5 năm công tác xây 

dựng tuyến đƣờng , tuyến hẻm VM - MQĐT, tuyến kênh Tân Hóa – Lò Gốm 

xanh - sạch - đẹp.  

Tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và hƣởng ứng Tháng hành động vì trẻ 

em năm 2018 trên địa bàn Quận. Triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận 

động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ 

nữ giai đoạn 2018-2027” trên địa bàn Quận. 

Tiếp tục thực hiện 15 phút “vì thành phố văn minh - sạch đẹp”. Trong 9 

tháng đầu năm 2018, Quận đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh và bôi xóa quảng cáo 

rao vặt trái phép, tháo gỡ băng rôn quảng cáo sai quy định. Kết quả, các lực 

lƣợng chức năng Quận 11 đã tháo gỡ 7.082 băng-rôn quảng cáo vi phạm, bôi 

xoá trên 7.700 lƣợt số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép; xử phạt 03 vụ 

quảng cáo rao vặt trên trụ điện với tổng số tiền 9.000.000 đồng. 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra dịch vụ văn hóa – xã hội. Trong 9 tháng đầu 

năm 2018, lực lƣợng kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội Quận đã kiểm tra 20 

lƣợt cơ sở, tham mƣu xử lý 16 vụ vi phạm (03 vụ kinh doanh không bảo đảm 

khoảng cách quy định với trƣờng học, 07 vụ kinh doanh trò chơi điện tử quá giờ 



 

 20 

quy định, 05 vụ vi phạm về phòng cháy và chữa cháy, 01 vi phạm về lao động) 

với tổng số tiền là 87.800.000 đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh trò chơi điện 

tử do gần trƣờng học 03 cơ sở.  

Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động chính trị, mừng Đảng mừng 

xuân 2018, kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc 

30/4, Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9. Vận động nhân dân treo cờ Tổ 

quốc vào các ngày lễ lớn của đất nƣớc.  

Thể dục thể thao:  

Vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn thƣờng xuyên tham gia luyện 

tập ít nhất một môn thể thao mà mình yêu thích, đƣa phong trào tập luyện Thể 

dục Thể thao trở thành thói quen của từng ngƣời dân ở mọi đối tƣợng, mọi 

ngành nghề, góp phần tăng cƣờng sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh 

thần của ngƣời dân trên địa bàn với phƣơng châm “có sức khỏe để phục vụ tốt 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nƣớc”. 

Tổ chức hội thao thể thao học sinh năm học 2017-2018; tổ chức giải Lân 

Sƣ Rồng “Cúp Đầm Sen” tại công viên văn hóa Đầm Sen. 

Tổ chức lớp phổ cập bơi dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Tổ chức các lớp thể thao cơ bản tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng gồm các môn: 

bóng rổ, bóng ném, bóng đá, thể dục Aerobic…dành cho các em học sinh nghèo 

diện gia đình chính sách và giảm 20% học phí cho các em học sinh đăng ký 

tham gia. Phối hợp với Công ty Nestlemilo Việt Nam tổ chức chƣơng trình “Trại 

hè năng lƣợng” tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Tổ chức Tổng kết Đại hội Thể 

dục Thể thao Quận 11 lần VIII.    

Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu và 

kỹ năng an toàn trong môi trƣờng nƣớc” năm 2018 dành cho lực lƣợng giáo viên 

các trƣờng, các cán bộ công chức trên địa bàn Quận. Xây dựng kế hoạch Liên 

tịch về công tác Giáo dục thể chất và Thể thao học đƣờng giai đoạn 2018-2020.  

c. Công tác Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình: 

Công tác y tế: tổng số lƣợt ngƣời khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quận, 

Trung tâm Y tế Quận 11 và trạm y tế 16 phƣờng trong 9 tháng đầu năm 2018 là 

435.648 lƣợt ngƣời; Hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế, mô hình 

bác sĩ gia đình tiếp tục đƣợc duy trì. Số lƣợt khám bác sĩ gia đình tại Bệnh viện 

Quận là 69.017 lƣợt ngƣời; tổ chức khám chữa bệnh cho trẻ dƣới 6 tuổi tại Bệnh 

viện Quận là 14.463 lƣợt, tại Trạm Y tế 16 phƣờng là 9.015 lƣợt ngƣời. 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; trong 9 tháng đầu 

năm 2018, có 187 ca mắc bệnh sốt xuất huyết; tăng 65 ca so với cùng kỳ năm 

2017 (187/122 ca), không có trƣờng hợp tử vong; có 28 ca mắc bệnh tay chân 

miệng; giảm 28 ca so với cùng kỳ năm 2017 (28/56 ca), không có trƣờng hợp tử 

vong; Chƣa phát hiện ca bệnh sởi, bệnh Cúm A/(H1N1,H5N1, H7N9); có 10 ca 
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thủy đậu, tập trung tại Trƣờng THCS Chu Văn An và Trƣờng Mầm non Phƣờng 

8.  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955-27/02/2018). Tổ chức lễ phát động và thực hiện chiến dịch hƣởng 

ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” lần thứ 8 năm 2018. Tổ chức 

khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018. Triển khai thực hiện “Tháng cao 

điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” trên địa bàn năm 2018. Triển 

khai Chƣơng trình Quân Dân y kết hợp năm 2018. Thực hiện Chiến lƣợc quốc 

gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn Quận 

11. 

Trong 9 tháng đầu năm, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP Quận đã kiểm 

tra 53 cơ sở; xử lý vi phạm hành chính 08 cơ sở, tổng số tiền 26.000.000 đồng.  

 Tổ chức 28 buổi truyền thông với 1.547 lƣợt ngƣời sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đƣờng phố tham dự; thực hiện 54 bandrol, 

3.364 tờ gấp; phát thanh tại các địa bàn dân cƣ và phát thanh thông tin tuyên 

truyền hàng ngày tại các chợ Quận quản lý. 

Trong năm đã cấp giấy chứng nhận cho 106 cơ sở (72 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, 10 cơ sở ngành nông nghiệp, 24 cơ sở ngành công thƣơng). 

Lũy kế tính đến 05/11/2018, tổng số cơ sở đƣợc cấp giấy chứng nhận là 514/611 

(đạt tỷ lệ 84.1%); ƣớc đến cuối năm 2018, đạt 550/611 (tỷ lệ 90%). 

Tổ chức thi và cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP và cấp Giấy xác nhận 

kiến thức về ATTP cho 1747 ngƣời tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

(trong đó dịch vụ ăn uống: 1661 ngƣời, Công thƣơng: 51 ngƣời, Nông nghiệp: 

35 ngƣời). 

d. Lao động, thương binh và xã hội:  

Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội Quận Tân Phú và Quận 11: giải 

ngân 281 hộ vay với số tiền 7,841 tỷ đồng; thu hồi vốn 661 lƣợt hộ với số tiền 

8,475 tỷ đồng. Tổng số dƣ nợ hiện có 1.408 hộ với số tiền 24,049 tỷ đồng, trong 

đó nợ quá hạn: 03 hộ, với số tiền 19,700 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08% trên tổng 

dƣ nợ. Sơ kết đánh giá 2 năm triển khai thực hiện chƣơng trình giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch thực hiện chƣơng trình giảm 

nghèo bền vững năm 2018. 

Tính đến nay đã giới thiệu việc làm cho 9.416 ngƣời (4.762 nữ) đạt tỷ lệ 

92,77% trong đó giới thiệu việc làm mới là 1.021 ngƣời (520 nữ) đạt tỷ lệ 

97,24%. Tổ chức Sàn giao dịch việc làm năm 2018 trên địa bàn Quận, có 26 

doanh nghiệp và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thƣờng xuyên, 

Trƣờng nghiệp vụ Nhà hàng Thành phố tham gia.  

Triển khai thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2018 trên 

địa bàn Quận; Tổ chức điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình 

doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn Quận.  
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Tổ chức viếng Đài, Bia tƣởng niệm liệt sĩ trên địa bàn Quận, thăm gia đình 

chính sách nhân kỷ niệm 71 năm ngày thƣơng binh và liệt sĩ (27/7/1947 – 

27/7/2018). Kết quả: tổ chức thăm và tặng quà cho 4.704 lƣợt ngƣời, với tổng 

kinh phí 2.343.829.000 đồng (trong đó quà trung ƣơng: 217.600.000 đồng, quà 

thành phố: 1.456.000.000 đồng, ngân sách Quận: 254.814.000 đồng, ngân sách 

phƣờng: 415.415.000 đồng). 

Tổ chức chăm lo cho các đối tƣợng nhân ngày khuyết tật Việt Nam 18/4 tại 

trƣờng chuyên biệt 15/5, trƣờng TH Phú Thọ nuôi dạy trẻ hòa nhập, Hội ngƣời 

mù, và một số ngƣời khuyết tật đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quận, với tổng 

kinh phí chăm lo là 35,9 triệu đồng. Tổ chức Đoàn của Quận, thành phố đi thăm 

và chúc thọ cụ ngƣời cao tuổi nhân ngày truyền thống ngƣời cao tuổi Việt Nam 

6/6 với tổng kinh phí chăm lo là 10 triệu đồng. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi 

không nơi nƣơng tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ là nạn nhân của chất 

độc hóa học, trẻ  khuyết tật nặng và trẻ bị ảnh hƣởng bởi thiên tai, thảm họa dựa 

vào cộng đồng trên địa bàn Quận năm 2018; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em tại cấp phƣờng, Quận năm 2018. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức Ngày hội “Vì sức khỏe trẻ em” năm 2018. 

Ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện Chƣơng trình công tác năm 2018 

của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại 

dâm trên địa bàn Quận và kế hoạch về triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn Quận. 

Tổ chức truyền thông Luật Bình đẳng giới về chuyên đề “Nâng cao năng 

lực nhận thức về giới, bình đẳng giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội và gia 

đình” cho các đối tƣợng đoàn viên, thanh niên 16 phƣờng. Tổ chức hội nghị tập 

huấn “Nâng cao năng lực thực hiện Luật Ngân sách nhà nƣớc 2015 có trách 

nhiệm giới và thực hiện quyền trẻ em” 

4. Công tác an ninh trật tự, quân sự địa phương:  

a. An ninh trật tự:  

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Quận đã xây dựng và triển khai thực hiện các 

kế hoạch đảm bảo ANTT trong các dịp nhƣ: Tết Dƣơng lịch, Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất 2018 và các hoạt động tiến tới lễ kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng 

hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nƣớc (30/4/1975-30/4/2018), 73 năm Cách 

mạng Tháng Tám và Quốc khánh nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9); đồng thời phân công lực lƣợng chính trị nồng cốt kềm chân, giám sát 

không để đối tƣợng có cơ hội thực hiện các hoạt động gây mất ANTT.  

Phạm pháp hình sự: đã xảy ra 98 vụ (so với cùng kỳ giảm 14 vụ,-12,5%), 

khám phá 76 vụ (đạt 77,55%). Công tác đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc: 43 vụ ( 

so với cùng kỳ không tăng giảm). Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy: 

phát hiện 35 vụ (so với cùng kỳ giảm 06 vụ, -14,63%).  
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Vi phạm pháp luật về kinh tế: phát hiện 78 vụ (so với cùng kỳ tăng 04 vụ, 

+8,16%), tạm giữ hàng hóa trị giá khoảng 40,6 tỷ đồng.  

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên: 

xảy ra 03 vụ, làm chết 03 ngƣời (so với cùng kỳ giảm 04 vụ, -57,14%, giảm 05 

ngƣời chết). Ngoài ra, còn xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng trở 

lên thuộc địa bàn Phòng PC67 phụ trách (đội Chợ Lớn), làm chết 02 ngƣời, hƣ 

hỏng 01 xe máy, 01 xe đạp. Va chạm giao thông: xảy ra 01 vụ, làm bị thƣơng 01 

ngƣời (so với cùng kỳ giảm 02 vụ, -66,67%, giảm 02 ngƣời bị thƣơng). Ngoài 

ra, xảy ra 01 vụ va chạm giao thông thuộc địa bàn Phòng PC67 phụ trách (đội 

Chợ Lớn), làm bị thƣơng 01 ngƣời. Trật tự an toàn giao thông đô thị (lòng lề 

đƣờng): phạt vi phạm hành chính 347 trƣờng hợp với số tiền là 147.350.000 

đồng, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, chạy xe gây rối 

trật tự công cộng. Tiếp tục triển khai lực lƣợng tại 16 chốt tuần tra các tuyến 

đƣờng trọng điểm để phòng chống tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công 

cộng. Trật tự an toàn giao thông đƣờng bộ, tạm giữ 03 xe ô tô, 02 xe lam, 04 xe 

ba gác máy, 179 xe gắn máy, phạt vi phạm hành chính 6.478 trƣờng hợp, thành 

tiền 1.718.699.000 đồng, tƣớc có thời hạn 88 giấy phép lái xe.  

Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2017 và sơ kết công tác triển khai lắp đặt camera an ninh trật tự năm 

2017. Triển khai, tập huấn công tác thu thập thông tin dân cƣ, xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cƣ. Tổ chức tuyên truyền, diễn tập phƣơng án PCCC, cứu 

nạn, cứu hộ tại chung cƣ Tân Phƣớc, chung cƣ Cây Mai, chung cƣ Bình Thới, 

khu phố 4 (P7), khu phố 1 (P12), khu phố 1 (P13).   

Công tác phòng chống cháy, nổ: Thƣờng xuyên kiểm tra công tác phòng 

cháy chữa cháy trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2018, kiểm tra tại 2.172 địa 

chỉ, phát hiện và phạt vi phạm hành chính 82 trƣờng hợp vi phạm bố trí sắp xếp 

vật tƣ, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, để hàng hóa gây 

cản trở lối thoát hiểm và nội quy, tiêu lệnh PCCC cũ mờ không nhìn rõ 

chữ…với số tiền 44.150.000 đồng. Kiểm tra công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ: đã tiếp nhận 20 dao bằng kim loại do ngƣời dân giao nộp, kiểm 

tra và thu giữ 01 cây gậy 04 khúc, 129 cây dùi cui bằng kim loại các loại, 10 cây 

dùi cui có chức năng đèn pin, 01 bình xịt hơi cây.  

b. Quân sự địa phương:  

Tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quản lý sử dụng lực lƣợng chính trị nòng 

cốt trong quân dân dự bị, dân quân tự vệ trên địa bàn Quận năm 2018. Phân 

công lực lƣợng trực SSCĐ bảo đảm an toàn trong cao điểm Hội nghị hợp tác 

Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 6 và Hội nghị cấp cao Hợp tác khu vực 

Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác phối hợp theo Nghị định 77 của Chính phủ năm 2017 và triển khai 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2018 và tổng kết công tác phòng không nhân dân 

năm 2018. 
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Tổ chức khai mạc Hội thao kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống Dân quân tự 

vệ (28/3/1935-28/3/2018) và tổ chức khai mạc, thi đấu các môn Hội thao thể dục 

thể thao lực lƣợng vũ trang Quận năm 2018. 

Ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phƣơng năm 

2018; Triển khai Nghị quyết thực hiện đề án kiện toàn nâng cao chất lƣợng dân 

quân tự vệ, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phƣờng vững mạnh toàn diện giai 

đoạn 2016-2020. Ban hành Kế hoạch xét duyệt nguồn nghĩa vụ quân sự năm 

2019.   

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, bảo 

đảm lực lƣợng ứng trực kịp thời và tăng cƣờng tuần tra canh gác bảo vệ các mục 

tiêu trọng điểm, Điều hòa giao thông và tuần tra trấn áp tội phạm góp phần giữ 

vững An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cƣờng lực 

lƣợng quân báo, trinh sát nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mƣu cho lãnh đạo 

địa phƣơng xử trí kịp thời có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.    

Tổ chức Sơ kết Chỉ thị số 837 của Tƣ lệnh quân khu và Thông tƣ số 

104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 của Bộ Quốc phòng quy định về chế độ, 

định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong quân đội nhân dân Việt 

Nam giai đoạn 2015-2018. Tổ chức Sơ kết công tác quốc phòng - quân sự địa 

phƣơng 6 tháng đầu năm 2018 và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 765-

NQ/QUTW và Nghị Quyết số 1309-NQ/ĐUQK về nâng cao chất lƣợng huấn 

luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dƣỡng Kiến thức Quốc phòng và An 

ninh đối tƣợng 4; Giao quân dự bị huấn luyện tại đơn vị d60 Đặc công/Bộ Tham 

mƣu quân khu 7 và đón quân nhân dự bị huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp 

quân sự d14 về; Hội nghị tập huấn, hƣớng dẫn lập bản đồ về tìm kiếm, quy tập 

hài cốt liệt sĩ. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” 

giai đoạn 2009-2019; Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Đổi mới 

công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong lực lƣợng vũ 

trang Quận 11.  

Tổ chức rà soát, xét duyệt nguồn thanh niên nghĩa vụ quân sự năm 2019; 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 

xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng thành khu vực phòng thủ 

vững chắc trong tình hình mới.  

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 thƣơng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu 

Long, do đó thu hút đƣợc lƣợng lớn lao động và nguồn cung cấp lƣơng thực, 

thực phẩm cho Quận và khu vực thành phố.  
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+ Địa hình bằng phẳng, địa chất ổn định thuận lợi cho việc xây dựng các 

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

2. Hạn chế 

- Nằm trong vùng khí hậu có lƣợng mƣa tƣơng đối cao, lại phân chia theo 

mùa rõ rệt, trong đó vào các tháng mùa mƣa, do mƣa lớn và tập trung thƣờng 

gây ngập úng tại một vài điểm trọng yếu (do địa hình bằng phẳng) vì vậy đòi hỏi 

cần có sự đầu tƣ nâng 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 

trƣởng và chuyển dịch tích cực theo cơ cấu thƣơng mại – dịch vụ, sản xuất công 

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

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

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

xây dựng thƣơng hiệu, thực hiện quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO, tiếp 

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

nƣớc ngoài. Các thành phần kinh tế đang từng bƣớc chuyển đổi theo hƣớng xã 

hội hóa.  

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

chiếm ƣu thế trong cơ cấu kinh tế. 

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

ngày một cải thiện, mức sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao.   

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

và bƣu chính đƣợc quan tâm đầu tƣ nâng cấp thƣờng xuyên, từng bƣớc 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 chƣa đƣợc xây dựng đồng bộ, nhất 

là các ngành thƣơng mại - dịch vụ nên ngành này phát triển chƣa ổn định, công 

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

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

nhƣng nhiều dự án còn chậm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tƣ.  

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

trên toàn Quận chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. 

- Diện tích cây xanh xen cài trong khu dân cƣ quá thấp làm cho chất lƣợng 

môi trƣờng không khí chƣa hoàn toàn đƣợc cải thiện.  

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

chƣa chủ động liên kết với các doanh nghiệp có quy mô lớn để định hƣớng đào 

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

động. 

- Ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng không khí ảnh hƣởng một phần tới 
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cuộc sống, nƣớc thải sinh hoạt chƣa đƣợc thu gom xử lý, mật độ cây xanh đô thị 

còn thấp.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 

II.1 Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

 Kết quả thực hiện công trình, dự án năm 2018 

Năm 2018 trên địa bàn Quận 11 có 19 công trình, dự án đƣợc phê duyệt 

Tuy nhiên trong năm 2018 do các khó khăn về tài chính và việc thực hiện các 

thủ tục về đất đai đảm bảo tính pháp lý triển khai công trình, dự án dẫn đến các 

công trình dự án tuy đã đƣợc phê duyệt nhƣng chƣa triển khai thực hiện nhƣ kế 

hoạch. Cụ thể nhƣ sau: 

Có 2 công trình dự án là trụ sở làm việc của công an phƣờng 1 và  Xây 

dựng Công viên đƣờng Dƣơng Đình Nghệ phƣờng 8 đã đƣợc thực hiện xong 

trong năm 2018, chiếm 10,53% về số lƣợng công trình và chiếm 1,31% về diện 

tích đƣợc duyệt.  

Bảng 1: Danh mục công trình, dự án đã thực hiện  

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

STT Hạng mục 
Tên chủ đầu 

tư 

Diện tích, 

loại đất 

theo hiện 

trạng (ha) 

Diện tích, 

loại đất sau 

khi chuyển 

mục đích 

(ha) 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Ghi chú 

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

1 

Xây dựng Công viên 

đƣờng Dƣơng Đình 

Nghệ 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

0,34(SKC) 0,34(DKV) 
Phƣờng 

8 

Đã hoàn 

thành 

đƣa vào 

sử dụng 

2 
Trụ sở làm việc của 

công an phƣờng 1 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

0,01(DGD) 0,01(TSC) 
Phƣờng 

01 

Đã hoàn 

thành 

đƣa vào 

sử dụng 

 

Có 17 công trình dự án chƣa triển khai triệt để trong năm 2018 cụ thể: 

 + Có 16 công trình dự án đã triển khai các thủ tục về pháp lý để thực hiện 

công trình chiếm 84,21% về số lƣợng công trình, dự án và chiếm 98,43% về 

diện tích đƣợc duyệt. 

+ Có 1 công trình, dự án chƣa đƣợc triển khai thực hiện trong năm 2018 

là dự án Xây dựng Công viên khu Thiện Thanh phƣờng 8 chiếm 5,26% về số 

lƣợng công trình, dự án và chiếm 0,26% về diện tích đƣợc duyệt.  

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

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 



 

 27 

STT Hạng mục 
Tên chủ đầu 

tư 

Diện tích, 

loại đất 

theo hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích, 

loại đất 

sau khi 

chuyển 

mục đích 

(ha) 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Ghi chú 

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

1 
Ban chỉ huy quân sự 

Quận 11 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

0,01(TSC) 

0,26(CQP) 
0,27(CQP) Phƣờng 15 

Đang chờ thành 

phố chỉ đạo 

2 
Cải tạo, mở rộng hẻm 

416 Lạc Long Quân 

UBND 

phƣờng 5 

0,05(ODT) 

0,11(DGT) 

 

0,16(DGT) Phƣờng 5 

Vận động nhân 

dân không kết 

quả 

3 

Dự án Bồi thƣờng, giải 

tỏa, tái định cƣ Nút 

giao thông Ông Ích 

Khiêm - Bình Thới - 

Lãnh Binh Thăng 

Ban Bồi 

thƣờng giải 

phóng mặt 

bằng 

0,15(ODT) 

0,03(SKC) 

1,26(DGT) 

1,44(DGT) 
Phƣờng 8 

9,10,11,14 
Đang thực hiện 

4 
Xây dựng nhà văn hóa 

thiếu nhi quận 11 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

0,30(SKC) 0,30(DVH) Phƣờng 8 Đang thực hiện 

5 

Xây dựng công viên 

khu trƣờng đua Phú 

Thọ - khu vui chơi giải 

trí phục vụ thanh thiếu 

niên 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

8,70(DTT) 8,70(DKV) Phƣờng 15 

Chờ UBND 

thành phố giao 

đất 

6 

Xây dựng mới trƣờng 

PTTH khu trƣờng đua 

Phú Thọ (đạt chuẩn 

khu vực) 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

2,50(DTT) 2,50(DGD) Phƣờng 15 

Chờ UBND 

thành phố giao 

đất 

7 

Trƣờng mầm non (207 

Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phƣờng 16, Quận 11) 

Kêu gọi đầu tƣ 

xã hội hóa 
0,08(SKC) 0,08(DGD) Phƣờng 16 

Chờ UBND 

thành phố phê 

duyệt phƣơng án 

đấu thầu chọn 

chủ đầu tƣ 

8 

Trụ sở Chi cục Thú y 

Thành phố (Khu II dự 

án Tân Phƣớc) 

Chi cục thú ý 

TP 
0,12(ODT) 0,12(TSC) Phƣờng 7 Chƣa xây dựng 

9 

Dự án khu nhà ở cao 

tầng, nhà ở xã hội khu 

Tống Văn Trân (Khu I 

và Khu II Tống Văn 

Trân, Phƣờng 05 Quận 

11) 

Bán đấu giá, 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất (chƣa có 

chủ đầu tƣ) 

2,93(SKC) 2,93(ODT) Phƣờng 05 
Vƣớng 1 tổ chức 

chƣa di dời 

10 

Dự án khu thƣơng mại 

kết hợp dịch vụ nhà ở 

cao tầng (278-284 

Lãnh Binh Thăng, 

Phƣờng 11 Quận 11) 

Bán đấu giá, 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất (chƣa có 

chủ đầu tƣ) 

0,49(DVH) 

1,13(TMD) 
1,62(ODT) Phƣờng 11 

Chờ triển khai lại 

đấu giá theo NĐ 

167 

11 
Xây dựng đƣờng Vành 

đai công viên Đầm Sen 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

0,42(ODT) 

0,89(DGT) 
1,31(DGT) Phƣờng 3 

Đang tổ chức 

cắm mốc khảo sát 

12 Bồi thƣờng, giải tỏa tái Ban Bồi 0,10(ODT) 0,32(DGT) Phƣờng 14 Chuẩn bị trình 



 

 28 

STT Hạng mục 
Tên chủ đầu 

tư 

Diện tích, 

loại đất 

theo hiện 

trạng 

(ha) 

Diện tích, 

loại đất 

sau khi 

chuyển 

mục đích 

(ha) 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
định cƣ Mở rộng 

đƣờng dự phóng Lê 

Thị Bạch Cát (từ 

đƣờng Bình Thới đến 

hẻm 32 Ông Ích 

Khiêm) 

thƣờng giải 

phóng mặt 

bằng 

0,22(DGT) duyệt giá bồi 

thƣờng 

13 

Xây dựng mới trƣờng 

Mầm non phƣờng 06, 

quận 11 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

0,01(ODT) 

0,03(DGD) 
0,04(DGD) Phƣờng 6 

Đang xin ý kiến 

thành phố chọn vị 

trí khác 

14 
Trung tâm thƣơng mại 

và căn hộ phƣờng 14 

Công ty CP 

Tập đoàn phát 

triển Hạ tầng 

và BĐS VN 

0,89(SKC) 0,89(ODT) Phƣờng 14 Chƣa triển khai 

15 

Bồi thƣờng giải phóng 

mặt bằng phục vụ công 

trình xây dựng Trƣờng 

mầm non phƣờng 04 

Ban Bồi 

thƣờng giải 

phóng mặt 

bằng 

0,17(SKC) 

0,03(ODT) 
0,20(DGD) Phƣờng 04 

Đã ban hành 

thông báo thu hồi 

đất 

16 
Xây dựng Công viên 

khu Thiện Thanh 

Ban Quản lý 

Đầu tƣ Xây 

dựng công 

trình quận 11 

0,07(SKC) 0,07(DKV) Phƣờng 8 

UBND Quận 11 

đã có Văn bản số 

1795/UBND-

TNMT ngày 

30/11/2018, 

không tiếp tục 

thực hiện năm 

2019. 

17 
Dự án khu phức hợp 

Đầm Sen 

Công ty CP 

Quốc tế C&T 

0,59(DGT) 

4,87(ODT) 
5,46(ODT) Phƣờng 15 

UBND Quận 11 

đã có Văn bản số 

1795/UBND-

TNMT ngày 

30/11/2018, 

không tiếp tục 

thực hiện năm 

2019. 

 

Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân năm 2018: 

Trong năm 2018 hộ gia đình cá nhân đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử 

dụng đất trên địa bàn Quận 11 là 0,12ha và tập trung trên địa bàn phƣờng 3. Tuy 

nhiên đến thời điểm hiện tại chƣa có trƣờng hợp nào chuyển mục đích sử dụng 

trong năm 2018 nguyên nhân là do các hộ gia đình cá nhân đăng ký nhƣng chậm 

làm các thủ tục pháp lý để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng, bên cạnh đó 

việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng gặp nhiều trở ngại do ngƣời dân khó khăn 

về kinh tế.  

Kết quả các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2018: 
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Căn cứ vào kết quả thống kê đất đai năm 2018 và số liệu chuyển mục đích  

sử dụng đất đƣợc cập nhật đến thời điểm cuối năm 2018; kết quả thực hiện các 

công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã đƣợc phê duyệt. Kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc 

phê duyệt đạt đƣợc nhƣ sau:   

Bảng 2: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng  

năm 

2017 

(ha) 

Năm 2018 

Chỉ 

tiêu 

thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

Thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

So sánh 

QH/HT 

So sánh 

QH/HT 

(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 nƣớc 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 1,41 1,40 0,01 - (0,01) - 99,29 

2.2 Đất an ninh CAN 1,54 1,54 1,54 - - -  100,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - -   

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - - - -   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - -   

2.6 
Đất thƣơng mại, dịch 

vụ 
TMD 9,43 8,29 9,43 (1,13) - 1,13 - 113,68 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 25,93 21,12 25,59 (4,81) (0,34) 4,47 7,06 121,18 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS - - - - - -   

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 219,17 210,73 219,16 (8,45) (0,01) 8,44 0,12 104,00 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng  

năm 

2017 

(ha) 

Năm 2018 

Chỉ 

tiêu 

thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

Thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

So sánh 

QH/HT 

So sánh 

QH/HT 

(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 

   - Đất cơ sở văn hóa DVH 27,36 27,18 27,36 (0,19) - 0,19 - 100,68 

   - Đất cơ sở y tế DYT 1,40 1,40 1,40 - - -  100,00 

   - Đất cơ sở giáo dục DGD 16,35 19,13 16,34 2,78 (0,01) (2,79) (0,36) 85,42 

   - Đất thể dục thể thao DTT 35,51 24,31 35,51 (11,20) - 11,20 - 146,07 

  
 - Đất cơ sở khoa học 

và công nghệ 
DKH - - - - - -   

  
 - Đất cơ sở dịch vụ về 

xã hội 
DXH 0,01 0,01 0,01 - - -  100,00 

   - Đất giao thông DGT 125,46 125,62 125,46 0,16 - (0,16) - 99,87 

   - Đất thủy lợi DTL 10,56 10,56 10,56 - - -  100,00 

  
 - Đất công trình năng 

lượng 
DNL 0,76 0,76 0,76 - - -  100,00 

  
 - Đất công trình bưu 

chính viễn thông 
DBV 0,10 0,10 0,10 - - -  100,00 

   - Đất chợ DCH 1,67 1,67 1,67 - - -  100,00 

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 0,07 - - - 

 
100,00 

2,13 Đất ở tại nông thôn ONT - - - - - -   

2,14 Đất ở tại đô thị ODT 238,15 244,38 238,15 6,22 - (6,22) - 97,45 

2,15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 5,84 5,96 5,85 0,12 0,01 (0,11) 8,33 98,15 

2,16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 0,23 0,23 0,23 - - -  100,00 

2,17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG - - - - - -  

 

2,18 Đất cơ sở tôn giáo TON 9,85 9,85 9,85 - - -  100,00 

2,19 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 0,03 0,03 0,03 - - -  100,00 

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 0,01 - - -  100,00 

2,22 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
DKV 0,69 9,80 1,03 9,11 0,34 (8,77) 3,73 10,51 

2,23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 0,32 0,32 0,32 - - -  100,00 

2,24 Đất sông, ngòi, kênh, SON - - - - - -   
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng  

năm 

2017 

(ha) 

Năm 2018 

Chỉ 

tiêu 

thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

Thực 

hiện 

tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

(ha) 

So sánh 

QH/HT 

So sánh 

QH/HT 

(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 

rạch, suối 

2,25 
Đất có mặt nƣớc 

chuyên dùng 
MNC - - - - - -   

2,26 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK - - - - - -   

3 Đất chưa sử dụng CSD - - - - - -   

Đất nông nghiệp: 

Hiện trạng đến cuối năm 2017 là 1,07ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 

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 chƣa hoàn thành các thủ tục để đƣợc giao đất, cho thuê đất 

chuyển mục đích sử dụng đất (Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Ủy ban nhân dân 

Quận 11 có văn bản số 1139/UBND-BTGPMB gửi Ủy ban nhân dân Thành phố 

và Sở Xây dựng, báo cáo các vấn đề khó khăn và đề xuất hướng giải quyết trong 

việc thực hiện dự án “Khu phức hợp Đầm Sen”, phường 03 Quận 11) và một số 

hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất nông nghiệp nhƣng chƣa hoàn tất thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đất.   

Đất phi nông nghiệp: 

Hiện trạng năm 2017 là 512,66ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 là 

513,73ha tăng 1,07ha, tuy nhiên thực tế thực hiện là 512,66ha (không thay đổi 

so với hiện trạng cuối năm 2018). Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch năm 2018 

phần diện tích đất nông nghiệp chƣa thực hiện chuyển mục đích sang đất phi 

nông nghiệp nhƣ kế hoạch đề ra. Biến động của từng loại đất cụ thể nhƣ sau: 

+  Đất quốc phòng: Hiện trạng năm 2017 là 1,40ha, kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018 đƣợc duyệt 1,41ha tăng 0,01ha. Kết quả thực hiện 1,40ha không thay 

đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. Nguyên nhân: Do dự án xây dựng mới trụ 

sở Ban chỉ huy quân sự Quận 11 tuy đã đƣợc triển khai thực hiện nhƣng chƣa 

hoàn tất thủ tục thu hồi đất.  

+ Đất an ninh: Hiện trạng năm 2017 là 1,54ha, kế hoạch sử dụng đất năm 

2018 đƣợc duyệt 1,54ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. 

+ Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng năm 2017 là 9,43ha, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2018 đƣợc duyệt 8,27ha giảm 1,13ha. Kết quả thực hiện không 

thay đổi so với hiện trạng. Nguyên nhân là dự án Khu thƣơng mại dịch vụ kết 
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hợp nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh Binh Thăng, phƣờng 11, Quận 11) đang tiếp 

tục thực hiện các thủ tục bán đấu giá theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2017 là 25,93ha, kế 

hoạch đƣợc duyệt là 21,12ha giảm 4,81ha, tuy nhiên kết quả giảm 0,34ha chiếm 

7,06% so với kế hoạch đƣợc duyệt. Nguyên nhân trong năm 2018 bên cạnh 

chuyển 0,34ha thực hiện dự án khu công viên đƣờng Dƣơng Đình Nghệ thì các 

công trình, dự án có sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chƣa đƣợc triển 

khai thực hiện (dự án Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội khu Tống Văn Trân, 

tại Khu I và Khu II đƣờng Tống Văn Trân Phƣờng 05;...). 

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

trạng năm 2017 là 219,17ha, Kế hoạch đƣợc duyệt là 210,73ha giảm 8,45ha, 

thực tế chỉ thực hiện giảm 0,01ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do các dự án 

đang triển khai thực hiện nhƣng chƣa hoàn thành thủ tục về đất đai và trong năm 

2018 chỉ thực hiện dự án trụ sở làm việc của công an phƣờng 1 sử dụng 0,01ha 

từ đất cơ sở giáo dục. 

Trong đó, đất cơ sở giáo dục: Hiện trạng năm 2017 là 16,35ha, kế hoạch 

sử dụng đất đƣợc duyệt 19,59ha tăng 3,24ha, tuy nhiên kết quả giảm 0,01ha so 

với hiện trạng, nguyên nhân trong năm 2018 thực hiện chuyển 0,01ha sang xây 

dựng trụ sở làm việc của công an phƣờng 1. Hiện nay trên địa Quận 11 còn 04 

dự án đất giáo dục chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trong đó 

có Dự án Xây dựng mới trƣờng THPT khu trƣờng đua Phú Thọ (đạt chuẩn khu 

vực) đang chờ Ủy ban nhân dân Thành phố giao đất để thực hiện. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: hiện trạng năm 2017 là 0,07ha, kế hoạch 

đƣợc duyệt là 0,07ha, kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. 

+ Đất ở tại đô thị: Hiện trạng năm 2017 là 238,15ha, kế hoạch đƣợc duyệt 

là 244,38ha tăng 6,22ha. Kết quả không thay đổi so với hiện trạng. Nguyên nhân 

do một số công trình, dự án về nhà ở đang triển khai thực hiện nhƣ: Dự án Khu 

phức hợp Đầm Sen (Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 11 có 

văn bản số 1139/UBNDBTGPMB gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Xây 

dựng, báo cáo các vấn đề khó khăn và đề xuất hướng giải quyết trong việc thực 

hiện dự án “Khu phức hợp Đầm Sen”, phường 03 Quận 11); Dự án nhà ở cao 

tầng, nhà ở xã hội khu Tống Văn Trân, phƣờng 05 và Dự án Khu thƣơng mại 

dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại 278-284 Lãnh Binh Thăn, phƣờng 11 đang 

tiếp tục các thủ tục bán đấu giá theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ.... 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng năm 2017 là 5,83ha, kế hoạch 

đƣợc duyệt là 5,96ha tăng 0,13ha. Kết quả thực hiện tăng 0,01ha so với hiện 

trạng. Nguyên nhân là do trong năm 2018 chỉ thƣc hiện xong dự án Trụ sở công 

an Phƣờng 1 diện tích 0,01ha và các công trình xây dựng trụ sở Chi cục Thú y 

Thành phố (Khu II dự án Tân Phƣớc) với diện tích 0,12ha chƣa đƣợc thực hiện. 

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng năm 2017 là 

0,23ha, kế hoạch đƣợc duyệt là 0,23ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với 
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hiện trạng. 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng năm 2017 là 9,85ha, kế hoạch đƣợc duyệt 

là 9,85ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. 

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

năm 2017 là 0,03ha, kế hoạch đƣợc duyệt là 0,03ha. Kết quả thực hiện không 

thay đổi so với hiện trạng. 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng năm 2017 là 0,01ha, kế hoạch đƣợc 

duyệt là 0,01ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. 

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Hiện trạng năm 2017 là 0,69ha, kế 

hoạch đƣợc duyệt là 9,80ha tăng 9,11ha tuy nhiên kết quả thực hiện chỉ tăng 

0,34ha do thực hiện dự án Công viên đƣờng Dƣơng Đình Nghệ chiếm 3,73% so 

với kế hoạch đƣợc duyệt. Nguyên nhân là do trong năm 2018 có 02 công trình 

công viên chƣa thực hiện, cụ thể gồm: công trình công viên Thiện Thanh (Ủy 

ban nhân dân Quận 11 đã có Văn bản số 1795/UBND-TNMT ngày 30/11/2018, 

kiến nghị không tiếp tục thực hiện năm 2019 do chƣa đủ cơ sở pháp lý) và dự án 

Xây dựng công viên khu trƣờng đua Phú Thọ (Ủy ban nhân dân Thành phố đã 

phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trƣờng đua Phú Thọ, 

phƣờng 15 Quận 11 theo Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 22 tháng 06 năm 

2018. Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành kế hoạch cắm mốc giới theo quy 

hoạch đƣợc duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Trƣờng đua Phú 

Thọ, Phƣờng 15, Quận 11). 

+ Đất cơ sở tín ngưỡng: Hiện trạng năm 2017 là 0,32ha, kế hoạch đƣợc 

duyệt là 0,32ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. 

* Đánh giá theo Nghị Quyết 21 của Quận 11 có 03 công trình không 

tiếp tục thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 

TT Công trình, dự án Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

1 

Mở rộng hẻm 299 Lý Thƣờng 

Kiệt (Giải tỏa nhà số 299/13 Lý 

Thƣờng Kiệt), phƣờng 15 Quận 

11 (Ủy ban nhân dân Phường 15) 

Hẻm 299 Lý 

Thƣờng Kiệt (Giải 

tỏa nhà số 299/13 

Lý Thƣờng Kiệt), 

phƣờng 15 Quận 11 

0,01 

2 
Khu phức hợp Đầm Sen (Công ty 

CP Quốc tế C&T) 
Phƣờng 03 Quận 11 5,46 

3 
Xây dựng Công viên khu Thiện 

Thanh 
Phƣờng 8 0,07 

 

- Dự án Mở rộng hẻm 299 Lý Thƣờng Kiệt (giải tỏa nhà số 299/13 Lý 

Thƣờng Kiệt, Phƣờng 15 Quận 11): Không đƣa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 của Quận 11 do chƣa có trong kế hoạch đầu tƣ công. Ủy ban nhân dân 

Quận 11 đã có Văn bản số 1795/UBND-TNMT ngày 30/11/2018, kiến nghị 

không tiếp tục thực hiện năm 2019 (trong Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã có ý kiến giải trình đối với dự 
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án này: “Ủy ban nhân dân Quận 11 kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung 

vào kế hoạch đầu tư công, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không đưa 

vào kế hoạch đầu tư công do tạm dừng việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

do đó Ủy ban nhân dân Quận 11 đề nghị không đưa vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018 của Quận 11”). 

- Khu phức hợp Đầm Sen: Ủy ban nhân dân Quận đã có Văn bản số 

1139/UBND-BTGPMB ngày 15/08/2018, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố 

các vấn đề khó khăn và đề xuất hƣớng giải quyết trong việc thực hiện dự án Khu 

phức hợp Đầm Sen tại Phƣờng 03 Quận 11. Ủy ban nhân dân Quận 11 kiến nghị 

không tiếp tục thực hiện năm 2019 

- Xây dựng công viên khu Thiện Thanh: Không đƣa vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2019 của Quận 11 do chƣa đủ cơ sở pháp lý. Ủy ban nhân dân Quận 11 

đã có Văn bản số 1795/UBND-TNMT ngày 30/11/2018, kiến nghị không tiếp 

tục thực hiện năm 2019.   

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 trƣớc 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 nƣớc về đất đai, việc thực hiện quy hoạch đã bám sát và đúng các 

chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt.  

Thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Quận góp phần 

làm cho công tác quản lý đất đai theo quy 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.  

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

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

lƣợng đơn thƣ khiếu nại trên địa bàn Quận 11. 

  Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2018 đạt kết 

quả về mặt pháp lý về công tác quản lý đất đai trên địa bàn Quận góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý tài nguyên đất đai.  

* Về mặt hạn chế: 

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

vẫn còn những hạn chế nhƣ sau: 

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

bố trí nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch đƣợc duyệt dẫn đến không đáp ứng 

về mặt thời gian nhƣ kế hoạch đã đề ra, việc chƣa huy động đƣợc nguồn vốn 

ngoài ngân sách để thực hiện các công trình dự án dẫn đến còn phụ thuộc nhiều 

vào việc bố trí ngân sách.  
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- Một số công trình dự án gặp khó khăn trong việc xử lý di dời các đối 

tƣợng có đất bị thu hồi cũng nhƣ gặp khó khăn về các vƣớng mắt về mặt thủ tục, 

pháp lý để đảm bảo tính pháp lý thực hiện dự án (Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở 

xã hội khu Tống Văn Trân tại Khu I và Khu II đường Tống Văn Trân, phường 

05, ....). 

- 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. 

- Đối với một số dự án kêu gọi thực hiện thì chủ đầu tƣ gặp khó khăn về tài 

chính dẫn đến công trình, dự án chƣa đƣợc triển khai thực hiện nhƣ kế hoạch đã 

đƣợc phê duyệt (Dự án trường mầm non tại số 207 đường Nguyễn Thị Nhỏ 

phường 16, ....).  

Tuy nhiên xét về tính hiệu quả triển khai các công trình dự án và kế hoạch 

bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án thì chƣa đạt so với kế hoạch đề ra. Vì vậy 

trong kế hoạch năm sau cần thẩm định tính khả thi của các công trình dự án dự 

kiến đƣa vào trong kế hoạch sử dụng đất để góp phần nâng cao hiệu quả trong 

công tác lập kế hoạch. 

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

năm 2018: 

* Nguyên nhân khách quan: 

- Một số công trình dự án chƣa bố trí đƣợc nguồn vốn đầu tƣ để triển khai 

thực hiện nhƣ kế hoạch. 

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

phục vụ cho các dự án đầu tƣ gặp nhiều khó khăn nhất là trong khâu vận động 

thuyết phục ngƣời dân có đất bị thu hồi vì vậy kéo theo tiến độ thực hiện dự án 

đầu tƣ chậm triển khai hoặc không thực hiện đƣợc.  

- Việc đảm bảo tính pháp lý để thực hiện dự án cũng là trở ngại lớn trong 

việc triển khai dự án cụ thể việc thực hiện các thủ tục kéo dài dẫn đến một số dự 

án chậm triển khai.  

* Nguyên nhân chủ quan: 

Việc thực hiện bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn trong khâu 

vận động, thuyết phục do đòi hỏi của một số hộ cá biệt cao hơn chính sách của 

Nhà nƣớc quy định. (Dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11, ...).  

Dự án Xây dựng mới trường THPT khu trường đua Phú Thọ (Đạt chuẩn 

khu vực) và Dự án xây dựng công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi 

giải trí phục vụ thanh thiếu niên, phường 15 Quận 11: Hai dự án đã đƣợc Ủy 

ban nhân dân Thành phố ghi vốn theo Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 12 năm 2017 và đƣợc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

khu trƣờng đua Phú Thọ, phƣờng 15 Quận 11 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - 

kiến trúc - giao thông) theo Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 22 tháng 06 

năm 2018. Ngày 28 tháng 08 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 11 có văn bản 

số 1208/UBND-ĐTXD gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và đồng chí Trần Vĩnh 

Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, kiến nghị cắm mốc ranh giới 
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theo quy hoạch đƣợc duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trƣờng 

đua Phú Thọ, phƣờng 15 Quận 11. Ngày 13 tháng 09 năm 2018, Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc có văn bản số 4487/SQHK-QLTHQH-PC gửi Ủy ban nhân dân Quận 

11, về kiến nghị cắm mốc giới theo quy hoạch đƣợc duyệt đồ án quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 Khu Trƣờng đua Phú Thọ, Phƣờng 15, Quận 11. 

- Ở các dự án huy động nguồn lực nhà nƣớc và nhân dân cùng làm thì do 

nhận thức của ngƣời dân trong việc đóng góp còn thấp, chƣa thấy đƣợc lợi ích từ 

công tác chỉnh trang đô thị dẫn đến khả năng thực hiện dự án khó khăn (Dự án 

chỉnh trang đô thị tại hẻm 416 Lạc Long Quân Phƣờng 05, ...). 

- Ở một số dự án có quy mô lớn, chủ đầu không dự trù đƣợc thời gian thực 

hiện kéo dài dẫn đến trƣợt giá, ảnh hƣởng đến khả năng cân đối thu hồi vốn của 

chủ đầu tƣ (Dự án Khu phức hợp Đầm Sen, ...). 

* Nguyên nhân chƣa triển khai các công trình, dự án (các công trình, dự án 

sử dụng vốn ngân sách Nhà nƣớc, dự án chỉnh trang đô thị, dự án bán đấu giá 

chuyển mục đích sử dụng đất; dự án kêu gọi đầu tƣ xã hội hóa, ...) nhƣ sau: 

- Dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân thành phố đã ban hành Thông báo số 424/TB-VP ngày 10/7/2018, về nội 

dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến tại 

cuộc họp giải quyết vƣớng mắc của dự án đầu tƣ xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy 

quân sự Quận 11. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất theo ý kiến 

đề xuất của Hội đồng Thẩm định bồi thƣờng thành phố, Sở Tƣ pháp và Ủy ban 

nhân dân Quận 11; giao Ủy ban nhân dân Quận 11 khẩn trƣơng xác định giá 

thuê, giá bán căn hộ chung cƣ bố trí cho hộ ông Nguyễn Văn Quan theo Khoản 

1 và 2, Điều 32 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố; gửi Sở Xây dựng để 

rà soát, tham mƣu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định. Sau khi 

có Thông báo số 424/TB-VP ngày 10/7/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

thành phố về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Trần Vĩnh Tuyến tại cuộc họp giải quyết vƣớng mắc của dự án đầu tƣ xây dựng 

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã có văn bản 

số 1185/UBND-BTGPMB ngày 24/8/2018 báo cáo Sở Xây dựng về việc xác 

định giá thuê, giá bán căn hộ chung cƣ bố trí cho hộ ông Nguyễn Văn Quan bị 

ảnh hƣởng bởi dự án Xây dựng mới Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11.  

- Dự án bồi thƣờng, giải tỏa, tái định cƣ mở rộng đƣờng dự phóng Lê Thị 

Bạch Cát (từ đƣờng Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm): Ngày 14/07/2016 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có văn bản số 6800/SKHĐT-TH hƣớng dẫn Ủy ban 

nhân dân Quận 11 quản lý, sử dụng nguồn tài trợ để thực hiện dự án mở rộng 

đƣờng dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đƣờng Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích 

Khiêm). Ngày 25/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có văn bản số 

9297/STNMT-QLĐ  đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 11 rà soát về vị trí, nguồn 

gốc pháp lý đất của tổ chức và cá nhân có trong ranh thu hồi đất để có cơ sở 

trình Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền thu hồi đất cho Ủy ban nhân dân 

Quận 11 theo quy định. 
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- Dự án bồi thƣờng, giải tỏa, tái định cƣ nút giao thông Ông Ích Khiêm - 

Bình Thới - Lãnh Binh Thăng: Dự án đã đƣợc Sở Giao thông - Công chính (nay 

là Sở Giao thông vận tải) thông qua phƣơng án thiết kế tại văn bản số 

2945/SGTCC-GT ngày 23/01/2008 và đã đƣợc Ủy ban nhân dân Quận 11 ban 

hành Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 phê duyệt dự án đầu tƣ 

xây dựng công trình cải tạo, mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới 

- Lãnh Binh Thăng. Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành thông báo thu hồi 

đất, đã tiến hành đo đạc kiểm điếm. 

- 02 dự án bán đấu giá và chuyển mục đích sử dụng đất: Dự án nhà ở cao 

tầng, nhà ở xã hội Tống Văn Trân (Khu I và Khu II Tống Văn Trân Phƣờng 05) 

đang vƣớng thủ tục, pháp lý di dời 01 doanh nghiệp; Dự án Khu thƣơng mại 

dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh Binh Thăng Phƣờng 11) đang 

chuyển hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định duyệt giá để bán đấu 

giá. Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại Văn bản số 

342/TTg-V.I ngày 07/03/2017 và Ban chỉ đạo 09 - Ủy ban nhân dân Thành phố 

tại văn bản số 2323/STC-BCĐ09-CS về việc tạm dừng thực hiện bán tài sản trên 

đất, chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ, 02 dự án nêu trên đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ 

đạo 09. Hiện nay, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Ủy ban 

nhân dân Quận 11 đang tiếp tục tiến hành thực hiện. 

- Dự án chỉnh trang đô thị tại hẻm 416 Lạc Long Quân Phƣờng 05 do Ủy 

ban nhân dân Phƣờng 05 đề xuất thực hiện, kêu gọi nhân dân tự nguyện hiến đất 

và nâng cấp hẻm theo phƣơng thức “Nhà nƣớc và nhân dân cùng làm” đang 

triển khai và gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động ngƣời dân tháo dỡ, 

hiến đất. 

- 02 dự án đƣợc ghi vốn của Ủy ban nhân dân Quận, thành phố và dự án xã 

hội hóa đang triển khai thực hiện để phát triển hạ tầng trên địa bàn Quận, gồm: 

Dự án Trường mầm non (207 Nguyễn Thị Nhỏ Phường 16), Dự án nhà thiếu nhi 

Quận 11. Đối với Dự án nhà thiếu nhi Quận 11 đã đƣợc Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 12/01/2018, về duyệt điều 

chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 Cụm 

dân cƣ liên phƣờng 8-12-13, Quận 11 tại khu đất số 02 đƣờng Dƣơng Đình 

Nghệ, phƣờng 08 Quận 11. 

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

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

chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên, phường 15 Quận 11: Năm 2015, hai dự 

án Xây dựng Trƣờng PTTH Khu trƣờng đua Phú Thọ và Xây dựng Công viên 

khu trƣờng đua Phú Thọ đã đƣợc Hội đồng nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân 

dân Thành phố quyết định chủ trƣơng đầu tƣ lần lƣợt theo Nghị quyết số 

08/NQ-HĐND ngày 26/8/2015 và Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 

29/10/2015. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã bố trí vốn cho 2 dự 

án trên theo Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27/12/2017. Ngày 22 tháng 

06 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2625/QĐ-

UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trƣờng đua Phú 
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Thọ, phƣờng 15 Quận 11 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao 

thông). Ngày 28 tháng 08 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 11 có văn bản số 

1208/UBND-ĐTXD gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và đồng chí Trần Vĩnh 

Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, kiến nghị cắm mốc ranh giới 

theo quy hoạch đƣợc duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trƣờng 

đua Phú Thọ, phƣờng 15 Quận 11 và đã đƣợc Sở Quy hoạch - Kiến trúc phúc 

đáp tại văn bản số 4487/SQHKT-QLTHQH-PC ngày 13/9/2018. 

+ Dự án Khu phức hợp Đầm Sen: Dự án Khu phức hợp Đầm Sen, phƣờng 

3 Quận 11 đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

năm 2015 của Quận 11 theo Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 29/10/2015. 

Ngay sau khi có kế hoạch sử dụng đất này, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã chỉ đạo 

các phòng, ban triển khai công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và công tác thẩm 

định giá đất để tính bồi thƣờng tại thời điểm T1 và đã đƣợc các Sở, ngành thành 

phố thống nhất vào tháng 9/2016. Tuy nhiên, do thời gian này giá nhà đất có sự 

biến động tăng, nhất là sau khi Thành phố hoàn thành dự án Cải tạo kênh Tân 

Hóa - Lò Gốm nên Chủ đầu tƣ cần phải có thời gian xem xét tính khả thi khi đầu 

tƣ thực hiện dự án. Sau khi xem xét, Chủ đầu tƣ đã xin gia hạn đƣợc tiếp tục 

thực hiện dự án và đã đƣợc Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận gia hạn cho 

Chủ đầu tƣ thực hiện công tác bồi thƣờng đến tháng 8/2018 theo văn bản số 

4768/UBND-ĐT ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 02 

tháng 08 năm 2018, Công ty Cổ phần Quốc tế C&T có văn bản số 1208-18/CV-

C&T chính thức thông tin đến Ủy ban nhân dân Quận với nội dung: “Việc tiếp 

tục thực hiện dự án theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc tại văn bản số 3288/SQHKT-QHKV1 ngày 01/11/2011 không đảm bảo 

khả năng thu hồi vốn của Chủ đầu tư và không khả thi để tiếp tục triển khai thực 

hiện dự án trên thực tế”. Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 11 

có văn bản số 1139/UBND-BTGPMB gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở 

Xây dựng, báo cáo các vấn đề khó khăn và đề xuất hƣớng giải quyết trong việc 

thực hiện dự án “Khu phức hợp Đầm Sen”, phƣờng 03 Quận 11. 

+ Dự án Chi cục thú y Thành phố (khu II dự án Tân Phƣớc), đang tiến hành 

các thủ tục pháp lý để tiến hành thực hiện. 

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 
 

III.1 Chỉ tiêu sử dụng đất 

Đến thời điểm hiện tại phƣơng 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 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 2019 dựa vào kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2018 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn 

Quận trong năm 2019, có cân đối phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội của Quận và không đƣợc vƣợt chỉ tiêu dự thảo phân khai của kế hoạch sử 

dụng đất Thành phố 5 năm (2016-2020) cho Quận.  
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 2018 
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 thƣơng mại, dịch vụ TMD 9,43 1,83 2,00 0,39 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 25,93 5,05 14,00 2,73 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS         

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 219,16 42,66 98,00 19,08 

   - Đất cơ sở văn hóa DVH 27,36 5,33 39,00 7,59 

   - Đất cơ sở y tế DYT 1,40 0,27 1,00 0,19 

   - Đất cơ sở giáo dục DGD 16,34 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 0,001     

   - Đất giao thông DGT 125,46 24,42     

   - Đất thủy lợi DTL 10,56 2,06     
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 2018 
Chỉ tiêu dự thảo 

ĐCQH 2020 

Diện tích 

(ha)  

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha)  

Cơ cấu 

(%) 

   - 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 238,15 46,36 225,00 43,80 

2,15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,85 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 9,85 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 0,001     

2,22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,69 0,13     

2,23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 0,32 0,06     

2,24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON         

2,25 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC         

2,26 Đất phi nông nghiệp khác PNK     
 

  

3 Đất chưa sử dụng CSD     
 

  

 

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 2019 có nhiều dự án đã đƣợc phê duyệt nhƣng chƣa triển khai 

thực hiện. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do thiếu vốn; một số dự 

án bán đấu giá bị tạm dừng, chuyển mục đích sử dụng đất chƣa có nhà đầu tƣ; 

do đó các dự án trong năm 2018 sẽ đƣợc chuyển sang kế hoạch của năm 2019. 

Dự kiến năm 2019 có 22 công trình, dự án trong đó: có 15 công trình, dự án 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn 16 phƣờng thực hiện chƣa 

xong đƣợc chuyển sang thực hiện trong năm 2019.   

Bảng 3: Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2018 thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
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TT HẠNG MỤC 
LOẠI 

ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

(ha) 

ĐỊA ĐIỂM 

1 
Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự Quận 

11 
CQP 0,27 Phƣờng 15 

2 

Dự án Bồi thƣờng, giải tỏa, tái định cƣ nút giao 

thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh 

Thăng 

DGT 1,44 
Phƣờng 

8,9,10,11,14 

3 
Xây dựng công viên khu trƣờng đua Phú Thọ - 

khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên 
DKV 8,70 Phƣờng 15 

4 
Xây dựng mới trƣờng PTTH khu trƣờng đua Phú 

Thọ (đạt chuẩn khu vực) 
DGD 2,50 Phƣờng 15 

5 

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

Trân (Khu I và khu II Tống Văn Trân, phƣờng 5, 

quận 11) 

ODT 2,93 Phƣờng 05 

6 
Khu thƣơng mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng 

(278-284 Lãnh Binh Thăng, phƣờng 11, quận 11) 
ODT 1,62 Phƣờng 11 

7 Cải tạo, mở rộng hẻm 416 Lạc Long Quân DGT 0,16 Phƣờng 05 

8 
Trƣờng mầm non (207 Nguyễn Thị Nhỏ, phƣờng 

16, quận 11) 
DGD 0,08 Phƣờng 16 

9 Chỉnh trang hẻm 104-106 Phú Thọ DGT 0,02 Phƣờng 2 

10 
Trụ sở Chi cục Thú y Thành phố (Khu II dự án 

Tân Phƣớc) 
TSC 0,12 Phƣờng 07 

11 Xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi quận 11 DVH 0,30 Phƣờng 08 

12 
Mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng-3 tháng 

2- Lê Đại Hành - Phó Cơ Điều 
DGT 1,42 

Phƣờng 

6,7,13,15 

13 Xây dựng đƣờng Vành đai công viên Đầm Sen DGT 1,31 Phƣờng 03 

14 

Bồi thƣờng, giải tỏa, tái định cƣ mở rộng đƣờng 

dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đƣờng Bình Thới 

đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm) 

DGT 0,32 Phƣờng 14 

15 
Xây dựng mới trƣờng Mầm non phƣờng 06, quận 

11 
DGD 0,04 Phƣờng 06 

16 
Bồi thƣờng giải phóng mặt bằng phục vụ công 

trình xây dựng trƣờng mầm non phƣờng 4 
DGD 0,2 Phƣờng 04 

17 Trung tâm thƣơng mại và căn hộ phƣờng 14 ODT 0,89 Phƣờng 14 

 

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 2019 

Danh mục công trình đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2019 của 

các tổ chức đăng ký bao gồm 05 hạng mục công trình dự án với quy mô 5,85ha. 

Trong đó có các loại đất sau:  
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+ Đất giao thông: Đăng ký 02 công trình mới trong năm 2019 với tổng 

diện tích là 2,52ha. 

TT HẠNG MỤC 
LOẠI 

ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

(ha) 

ĐỊA ĐIỂM 

1 
Thông tuyến đƣờng Nguyễn Văn Phú ra 

đƣờng Hòa Bình 
DGT  0,28 Phƣờng 05 

2 

Bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng phục 

vụ cải tạo, mở rộng đƣờng Lạc Long 

Quân (đoạn từ đƣờng Bình Thới đến Tân 

Hóa) 

 DGT 2,40 Phƣờng 1,3,10 

 

Ngoài 3 công trình đăng ký mới trong năm 2019 thì trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019 của Quận 11 bổ sung thực hiện thêm công trình Xây dựng 

trạm bơm Cầu Mé trên địa bàn các Phƣờng 03, cụ thể nhƣ sau:  

TT Công trình, dự án Loại đất Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

1 Xây dựng trạm bơm Cầu Mé DTL Phƣờng 03 0,03 

 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Đăng ký 02 công trình mới trong năm 2019 với tổng 

diện tích là 3,30ha trong đó phần diện tích mở rộng thêm là 0,56ha để phục vụ 

các dự án Bồi thƣờng, giải tỏa, khôi phục khuôn viên các di tích là chùa Phụng 

Sơn và chùa Giác Viên.  

TT Công trình, dự án Loại đất Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

1 

Bồi thƣờng, giải tỏa, khôi phục 

khuôn viên di tích chùa Phụng 

Sơn 

TON Phƣờng 2 1,90 

2 

Bồi thƣờng, giải tỏa, khôi phục 

khuôn viên di tích chùa Giác 

Viên 

TON Phƣờng 3 1,40 

 

III.2.2.2 Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân 

Trong năm 2019 ghi nhận có 08 phƣờng đăng ký về chuyển mục đích sử 

dụng đất sử dụng đất trong năm 2019 với quy mô 0,59ha. Tuy nhiên trong Phần 

diện tích đăng ký chuyển mục đích sang đất ở của hộ gia đình cá nhân về mặt 

pháp lý có mục đích là đất nông nghiệp nhƣng phần diện tích này đã đƣợc thống 

kê vào mục đích đất ở tại đô thị cụ thể:  
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TT 
Hạng mục công trình 

 

Loại 

đất 

Diện tích 

(ha) 
Ghi chú 

1 
Nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở Phƣờng 3 
ODT 0,38 

Có 0,04ha đã đƣợc 

thống kê vào diện tích 

đất ở tại đô thị 

2 
Nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở Phƣờng 4 
ODT 0,01  

3 
Nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở Phƣờng 5 
ODT 0,11  

4 
Nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở Phƣờng 10 
ODT 0,02  

5 
Nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở Phƣờng 11 
ODT 0,02  

6 
Nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở Phƣờng 14 
ODT 0,06  

7 
Nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở Phƣờng 15 
ODT 0,02  

8 
Nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở Phƣờng 16 
ODT 0,02  

 

* Lấy ý kiến nhân dân: 

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã có Văn bản số 

1546/UBND-TNMT triển khai đến các đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phƣờng tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn Quận về hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 theo quy định tại Điểm c Điều 43 Luật Đất đai năm 2013.  

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 11 trong năm 2019 của các ngành, lĩnh vực, dự báo nhu cầu sử dụng 

đất cho từng nhóm đất nhƣ sau: 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng 

năm 2018 

Kế hoạch 

SDĐ 

năm 2019 

Tăng (+),  

giảm (-) 

ha  

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

1 Đất nông nghiệp NNP 1,07 0,74 -0,33 

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 0,74 -0,33 

1,3 Đất trồng cây lâu năm CLN    
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng 

năm 2018 

Kế hoạch 

SDĐ 

năm 2019 

Tăng (+),  

giảm (-) 

ha  

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

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 512,66 512,99 0,33 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,40 1,41 0,01 

2.2 Đất an ninh CAN 1,54 1,54  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK    

2.4 Đất khu chế xuất SKT    

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN    

2.6 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 9,43 8,29 -1,13 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 25,93 21,05 -4,88 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS    

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 219,16 212,13 -7,04 

   - Đất cơ sở văn hóa DVH 27,36 26,79 -0,58 

   - Đất cơ sở y tế DYT 1,40 1,40  

   - Đất cơ sở giáo dục DGD 16,34 19,08 2,74 

   - Đất thể dục thể thao DTT 35,51 24,31 -11,20 

  
 - Đất cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH    

   - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,01 0,01  

   - Đất giao thông DGT 125,46 127,43 1,97 

   - Đất thủy lợi DTL 10,56 10,59 0,03 

   - 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 238,15 241,85 3,69 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng 

năm 2018 

Kế hoạch 

SDĐ 

năm 2019 

Tăng (+),  

giảm (-) 

ha  

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

2,15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,85 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 9,85 10,32 0,47 

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 9,80 9,11 

2,23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 0,32 0,32 - 

2,24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON    

2,25 Đất có mặt nƣớc 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 năm 2019 diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn Quận 11 sẽ 

giảm 0,33ha phục vụ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng của các hộ dân trên địa 

bàn Phƣờng 3.  

III.3.2. Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp. 

a) Chỉ tiêu đất quốc phòng: 

Kế hoạch 2019 diện tích đất quốc phòng trên địa bàn Quận 11 là 1,tăng 

0,01ha so với diện tích hiện trạng đất quốc phòng năm 2018. Diện tích đất quốc 

phòng tăng do triển khai dự án xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự Quận 

11 tại Phƣờng 15. 

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất quốc 

phòng cụ thể nhƣ sau: 

+ Biến động tăng: Tăng 0,01ha 

 Chuyển từ đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,01ha; 

Diện tích đất quốc phòng tăng 0,01ha do triển khai thực hiện dự án sau: 

TT 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 Phƣờng 15 TSC: 0,01 
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b) Chỉ tiêu đất an ninh: 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 1,54ha. 

c) Chỉ tiêu sử dụng đất thương mại, dịch vụ: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích đất thƣơng mại dịch vụ trên địa 

bàn Quận 11 là 8,29ha thấp hơn 1,13ha so với diện tích hiện trạng đất thƣơng 

mại dịch vụ năm 2018. Diện tích đất thƣơng mại dịch vụ giảm do chuyển 0,13ha 

từ đất thƣơng mại dịch vụ sang đất ở đô thị tại phƣờng 11 để thực hiện dự án 

khu thƣơng mại kết hợp dịch vụ nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh Binh Thăng). 

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất thƣơng 

mại dịch vụ thể nhƣ sau: 

+ Biến động giảm: giảm 1,13ha 

 Chuyển sang đất ở tại đô thị: 1,13ha; 

Diện tích đất thƣơng mại dịch vụ giảm 1,13ha do triển khai thực hiện dự án 

sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 

Khu thƣơng mại dịch vụ kết hợp 

nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh 

Binh Thăng, phƣờng 11, Quận 

11) 

ODT Phƣờng 11 
TMD: 1,13 

DVH: 0,49 

.  

d) Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp trên địa bàn Quận 11 là  21,05ha giảm 4,88ha so với diện tích hiện trạng 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2018. Diện tích đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp giảm chủ yếu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phƣơng và 

chuyển mục đích sang đất ở của các dự án. 

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp cụ thể nhƣ sau: 

 + Biến động giảm: giảm 4,88ha 

 Chuyển sang đất cơ sở văn hóa: 0,30ha; 

 Chuyển sang đất giáo dục: 0,25ha; 

 Chuyển sang đất giao thông: 0,10ha; 

 Chuyển sang đất ở tại đô thị: 3,82ha; 

 Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí : 0,41ha. 

e) Chỉ tiêu  đất phát triển hạ tầng: 
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích đất phát triển hạ tầng trên địa 

bàn Quận 11 là 212,13ha thấp hơn 7,04ha so với diện tích hiện trạng đất phát 

triển hạ tầng năm 2018. 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 8,7ha từ đất thể 

dục thể thao chuyển sang để triển khai thực hiện dự án xây dựng công viên khu 

trƣờng đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên và sự 

chuyển dịch giữa đất thể dục thể thao đối với đất cơ sở giáo dục là 2,5ha. 

(1)  Đất xây dựng cơ sở văn hóa:  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích đất cơ sở văn hóa trên địa bàn 

Quận 11 là 26,79ha thấp hơn 0,58ha so với diện tích hiện trạng đất cơ sở văn 

hóa năm 2018. Diện tích đất cơ sở văn hóa giảm do chuyển 0,49ha đất cơ sở văn 

hóa sang đất ở đô thị tại phƣờng 11. Trong khi đó diện tích đất cơ sở văn hóa 

tăng chỉ 0,30ha do thực hiện xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi Quận 11 (diện tích 

đƣợc trích từ tổng diện tích đất khu vui chơi, giải trí khu công viên đƣờng 

Dƣơng Đình Nghệ). 

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất cơ sở văn 

hóa cụ thể nhƣ sau: 

+ Biến động tăng: tăng 0,30ha 

 Chuyển từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 0,30ha; 

Diện tích đất cơ sở văn hóa tăng 0,30ha do triển khai thực hiện dự án sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 Nhà văn hóa thiếu nhi Quận 11 DVH Phƣờng 8 SKC: 0,30 

 

+ Biến động giảm: giảm 0,88ha 

 Chuyển sang đất ở tại đô thị: 0,49ha; 

 Chuyển sang đất giao thông: 0,39ha. 

Diện tích đất cơ sở văn hóa giảm 0,88ha do triển khai thực hiện dự án sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 

Khu thƣơng mại dịch vụ kết hợp 

nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh 

Binh Thăng, phƣờng 11, Quận 

11) 

ODT Phƣờng 11 
TMD: 1,13 

DVH: 0,49 

2 
Xây dựng đƣờng Vành đai công 

viên Đầm Sen 
DGT Phƣờng 03 DVH: 0,39 

 

(2) Đất y tế:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 1,40ha. 
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(3) Đất giáo dục và đào tạo:  

Kế hoạch 2019 diện tích đất giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận 11 là 

19,08 ha cao hơn 2,74 ha so với diện tích hiện trạng đất giáo dục và đào tạo năm 

2018. Diện tích đất giáo dục và đào tạo tăng do triển khai năm trong trình dự án 

trong năm kế hoạch là xây dựng mới trƣờng PTTH khu trƣờng đua Phú Thọ tại 

phƣờng 15, trƣờng mầm non (207 Nguyễn Thị Nhỏ, Phƣờng 16, Quận 11), xây 

dựng mới trƣờng mầm non Phƣờng 06 và Xây dựng trƣờng mầm non phƣờng 4. 

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất giáo dục 

và đào tạo cụ thể nhƣ sau:  

 + Biến động tăng: tăng 2,79ha 

 Chuyển từ đất sản xuất phi nông nghiệp: 0,25ha; 

 Chuyển từ đất thể dục thể thao: 2,50ha; 

 Chuyển từ đất ở đô thị : 0,04ha. 

Diện tích đất cơ sở giáo dục tăng 2,79ha do thực hiện các dự án sau: 

 TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Xây dựng mới trƣờng PTTH khu trƣờng 

đua Phú Thọ (đạt chuẩn khu vực) 
DGD Phƣờng 15 DTT: 2,50 

2 
Trƣờng mầm non (207 Nguyễn Thị 

Nhỏ, Phƣờng 16, Quận 11) 
DGD Phƣờng 16 SKC: 0,08 

3 
Xây dựng mới trƣờng mầm non Phƣờng 

06 
DGD Phƣờng 6 ODT: 0,01  

4 

Bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng phục 

vụ công trình Xây dựng Trƣờng mầm 

non Phƣờng 04 

DGD Phƣờng 04 
ODT: 0,03 

SKC: 0,17 

  

+ Biến động giảm: giảm 0,05ha 

 Chuyển sang đất giao thông: 0,02ha; 

 Chuyển sang đất thủy lợi: 0,03ha. 

Diện tích đất cơ sở giáo dục giảm 0,05ha do triển khai thực hiện dự án sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 Xây dựng trạm bơm Cầu Mé DTL Phƣờng 3 DGD: 0,03 

2 
Xây dựng đƣờng Vành đai công 

viên Đầm Sen 
DGT Phƣờng 3 DGD: 0,02 

 

 (4) Đất thể dục, thể thao:  
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Kế hoạch 2019 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 2018. 

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 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất thể dục, 

thể thao cụ thể nhƣ sau:  

+ Biến động giảm: giảm 11,20ha. 

 Chuyển sang đất cơ sở văn hóa: 8,70ha; 

 Chuyển sang đất giáo dục: 2,50ha. 

Diện tích đất thể dục, thể thao giảm 11,2ha do phục vụ triển khai thực hiện các 

dự án sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Xây dựng mới trƣờng PTTH khu trƣờng 

đua Phú Thọ (đạt chuẩn khu vực) 
DGD Phƣờng 15 DTT : 2,50 

2 

Xây dựng công viên khu trƣờng đua Phú 

Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh 

thiếu niên 

DKV Phƣờng 15 DTT: 8,70 

  

(5) Đất cơ sở khoa học và công nghệ:  

Hiện trên địa bàn Quận chƣa có chỉ tiêu loại đất này 

 (6) Đất dịch vụ xã hội:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 0,01 ha 

 (7) Đất giao thông:  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích đất giao thông trên địa bàn Quận 

là 127,43ha tăng 1,97ha so với diện tích hiện trạng đất giao thông năm 2018. 

Trong năm kế hoạch 2019 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, cải tạo và mở rộng các tuyến đƣờng Lạc Long Quân, Nguyễn 

Văn Phú. 

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất giao 

thông cụ thể nhƣ sau: 

 + Biến động tăng: Tăng 1,97ha  

 Chuyển từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 0,10ha; 

 Chuyển từ đất cơ sở văn hóa: 0,39ha; 

 Chuyển từ đất cơ sở giáo dục: 0,02ha; 

 Chuyển từ đất ở đô thị: 1,36ha. 

 Chuyển từ đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,01ha; 
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 Đất cơ sở tôn giáo: 0,09ha. 

Diện tích đất giao thông tăng 1,97ha do triển khai thực hiện các dự án sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 Xây dựng đƣờng Vành đai Đầm Sen DGT Phƣờng 3 

DVH: 0,39 

DGD: 0,02 

ODT: 0,29 

TSC: 0,01 

TON: 0,09 

2 Cải tạo, mở rộng hẻm 416 Lạc Long Quân DGT Phƣờng 5 ODT: 0,05 

3 

Dự án Bồi thƣờng, giải tỏa, tái định cƣ nút 

giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - 

Lãnh Binh Thăng 

DGT 
Phƣờng 8, 

9, 10, 11, 14 

ODT: 0,15 

SKC: 0,03 

4 

Bồi thƣờng, giải tỏa, tái định cƣ mở rộng 

đƣờng dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ 

đƣờng Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích 

Khiêm) 

DGT 
Phƣờng 14, 

15 
ODT: 0,10 

5 
Thông tuyến đƣờng Nguyễn Văn Phú ra 

đƣờng Hòa Bình 
DGT Phƣờng 5 ODT: 0,12 

6 

Bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng phục vụ 

cải tạo, mở rộng đƣờng Lạc Long Quân 

(đoạn từ đƣờng Bình Thới đến Tân Hóa) 

DGT 
Phƣờng 1, 

3, 10 
ODT: 0,77 

 

(8) Đất thủy lợi:  

Kế hoạch 2019 diện tích đất thủy lợi trên địa bàn Quận là 10,59ha tăng 

0,03ha so với diện tích hiện trạng đất thủy lợi năm 2018. Diện tích tăng do triển 

khai dự án Xây dựng Trạm bơm Cầu Mé. 

  (9) Đất công trình năng lượng: 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 0,76ha. 

  (10) Đất công trình bưu chính, viễn thông:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 0,10ha. 

 (11) Đất chợ:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 1,67ha. 

 f) Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử -văn hóa  

 Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2018 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 2018 với 0,07ha. 

h) Chỉ tiêu đất ở: 

 Kế hoạch 2018 diện tích đất ở đô thị trên địa bàn Quận 11 là 241,85ha cao 

hơn 3,69 ha so với diện tích hiện trạng đất ở năm 2018. Diện tích đất ở tại đô thị 

tăng do đáp ứng nhu cầu triển khai một số dự án nhà ở thƣơng mại. 

 Trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất ở cụ thể nhƣ sau: 
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 + Biến động giảm: giảm 2,08ha 

 Chuyển sang đất giáo dục: 0,04ha; 

 Chuyển sang đất giao thông: 1,36ha; 

 Chuyển sang đất cơ sở tôn giáo: 0,56ha 

 Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,12ha. 

+ Biến động tăng: tăng 5,77ha 

 Chuyển từ đất trồng cây hàng năm: 0,33ha; 

 Chuyển từ đất thƣơng mại dịch vụ: 1,13ha; 

 Chuyển từ đất sản xuất phi nông nghiệp: 3,82ha; 

 Chuyển từ đất cơ sở văn hóa: 0,49ha; 

Diện tích đất ở tăng 5,77ha do triển khai thực hiện các dự án sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 

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

Tống Văn Trân (Khu I và khu II Tống 

Văn Trân, phƣờng 5, Quận 11) 

ODT Phƣờng 5 SKC: 2,93 

2 Trung tâm thƣơng mại và căn hộ ODT Phƣờng 14 SKC: 0,89 

3 

Khu thƣơng mại dịch vụ kết hợp nhà ở 

cao tầng (278-284 Lãnh Binh Thăng, 

phƣờng 11, Quận 11) 

ODT Phƣờng 11 
TMD: 1,13 

DVH: 0,49 

4 
Nhu cầu chuyển mục đích đất ở các 

Phƣờng 
ODT Phƣờng 3 HNK: 0,33 

  

i) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 

  Kế hoạch 2019 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan trên địa bàn Quận 11 

là 5,95ha cao hơn 0,10ha so với diện tích hiện trạng đất xây dựng trụ sở cơ quan 

năm 2018. 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 Phƣớc). 

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất xây dựng 

trụ sở cơ quan cụ thể nhƣ sau: 

 + Biến động giảm: giảm 0,02ha 

 Chuyển sang đất quốc phòng: 0,01ha; 

 Chuyển sang đất giao thông: 0,01ha. 

+ Biến động tăng: tăng 0,12ha 

 Chuyển từ đất ở đô thị: 0,12ha; 

Diện tích đất trụ sở cơ quan tăng 0,12ha do thực hiện các dự án sau: 
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TT 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 Phƣớc) 
TSC Phƣờng 7 ODT: 0,12 

 

 j.Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 0,23ha. 

k. Đất cơ sở tôn giáo: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích đất cơ sở tôn giáo trên địa bàn 

Quận 11 là 10,32ha cao hơn 0,47ha so với diện tích hiện trạng đất cơ sở tôn giáo 

năm 2018. Diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng do thực hiện Bồi thƣờng, giải tỏa, 

khôi phục khuôn viên di tích chùa Phụng Sơn và chùa Giác Viên 

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất xây dựng 

trụ sở cơ quan cụ thể nhƣ sau: 

+ Biến động tăng: Tăng 0,47ha 

 Chuyển từ đất ở đô thị: 0,47ha; 

Diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng 0,47ha do triển khai thực hiện các dự án 

sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Bồi thƣờng, giải tỏa, khôi phục khuôn 

viên di tích chùa Phụng Sơn 
TON Phƣờng 2 ODT: 0,46 

2 
Bồi thƣờng, giải tỏa, khôi phục khuôn 

viên di tích chùa Giác Viên 
TON Phƣờng 3 ODT: 0,01 

 

l) Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 

     Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 0,03ha. 

 m) Đất sinh hoạt cộng đồng:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 0,01ha. 

n) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng trên địa bàn Quận là 9,80ha tăng hơn 9,11ha so với diện tích hiện trạng đất 

khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2018.  

 Dự kiến trong năm 2019 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất khu vui 

chơi, giải trí công cộng cụ thể nhƣ sau: 

 + Biến động tăng: Tăng 9,11ha 

 Chuyển từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 0,41ha;  

 Chuyển từ đất thể dục, thể thao: 8,70ha. 
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Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 9,11 ha do triển khai thực 

hiện các dự án sau: 

TT Công trình, dự án 
Loại 

đất 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

1 
Xây dựng Công viên đƣờng Dƣơng 

Đình Nghệ 
DKV Phƣờng 8 SKC: 0,34 

2 Xây dựng Công viên khu Thiện Thanh DKV Phƣờng 8 SKC: 0,07 

3 

Xây dựng công viên khu trƣờng đua 

Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ 

thanh thiếu niên 

DKV 
Phƣờng 

15 
DTT: 8,70 

 

o) Đất cơ sở tín ngưỡng: 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2018 với 0,32 ha. 

p) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 

Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2018 chƣa có chỉ tiêu loại đất này. 

q) Đất mặt nước chuyên dùng:  

Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2018 chƣa có chỉ tiêu loại đất này. 

III.4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 

1. Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 

 + Tổng diện tích chuyển mục đích là 0,33ha trong đó: 

 Đất trồng cây hàng năm chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là: 0,33 ha; 

2. Chuyển mục đích nội bộ đất phi nông nghiệp: 

+ Trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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 tích chỉ tiêu này là 5,53ha. Cụ 

thể:  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SANG ĐẤT Ở CỦA 

HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG NĂM 2019 

TT CHỦ SỞ HỮU ĐỊA CHỈ PHƯỜNG TỜ THỬA 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

1 
Du Thị Mỹ 

Hƣơng 
297/23/16 Lạc Long Quân 3 5 33 237 

2 
Du Thị Mỹ 

Hƣơng 
297/23/16 Lạc Long Quân 3 6 401 477,2 

3 Dƣơng Ban 247/109/7 Lạc Long Quân 3 11 82 155,4 

4 Dƣơng Ngọc Tỷ 247/40 Lạc Long Quân 3 6 1 2446,5 

5 Lý Thanh Phát Kế số 113G/14/5 Lạc Long Quân 3 33 65 (1p) 182,1 
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TT CHỦ SỞ HỮU ĐỊA CHỈ PHƯỜNG TỜ THỬA 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

6 Lý Anh Huê Kế số 113G/14/7 Lạc Long Quân 3 33 
401-402  

(65(1p)) 
208,4 

7 Lê Minh Hạnh 54 Tân Khai 4 9 111 68,9 

8 Mã Muối 50/4 Hòa Bình 5 65 5 122,4 

9 Trịnh Văn Hóa 50/8 Hòa Bình 5 65 4 75,4 

10 Trƣơng Tấn Nam 50/10 Hòa Bình 5 65 3 78,7 

11 Dƣơng Xuân Lợi 64/29 Hòa Bình 5 58 411 103,9 

12 Tú Tuấn Hƣng 37/8 Trịnh Đình Trọng 5 14 5 701,8 

13 Phạm Thứ Triệu 224 Lạc Long Quân 10 8 60 231,9 

14 Trần Văn Đức 145D Bình Thới 11 22 10 146,1 

15 Thái Tô 50/3 Bình Thới 14 43 24 642 

16 
Phƣơng Cẩm Tú -  

Phƣơng Cẩm Phấn  
265 Lý Thƣờng Kiệt 15 25 60 165,1 

17 Lê Thế Chiến 1511-1513 Đƣờng 3 Tháng 2 16 25 25 193,4 

TỔNG DIỆN TÍCH 6236,2 

(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).  

 

III.5. Diện tích cần thu hồi trong năm 2019 

1. Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi: 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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 2019 là 18,04 ha. 

Cụ thể nhƣ sau: 

- Đất sản xuất phi nông nghiệp: 0,10ha; 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,39ha; 

- Đất cơ sở giáo dục: 0,05ha; 

- Đất thể dục thể thao: 11,20ha; 

- Đất ở đô thị : 1,96ha; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,02ha; 

- Đất cơ sở tôn giáo: 0,09ha. 

(Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2019 được thể hiện chi tiết 

đến cấp xã tại biểu 08KH-CH) 

III.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 
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Hiện tại trên địa bàn Quận 11 chỉ tiêu đất chƣa sử dụng không có chỉ tiêu 

loại đất này. 

III.7. Danh mục dự án, công trình thực hiện trong năm 2019 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Quận 11 triển khai thực hiện 

22 công trình dự án và các nhu cầu chuyển mục đích sử dụng của các hộ dân với 

tổng diện tích trên 0,52ha. 

(Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2019 của Quận 11 

thể hiện chi tiết trong biểu 10/CH) 

III.8. Dự kiến các khoản 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 thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc 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 nƣớc; 

- Thông tƣ số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính về việc 

hƣớng 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 

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 

11 về đầu tƣ công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; 

- Số liệu các nguồn thu từ đất trên địa bàn Quận trong năm 2018, năm 

2019. 

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 thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ; 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 phƣơng án kế họach sử dụng đất đến năm 2019, ƣớc tính tổng 

các khoản thu chi liên quan đến đất đai nhƣ sau: 

a. Các khoản thu về đất: 

Nguồn thu Số tiền (triệu đồng) 
Năm thực 

hiện 

1. Nguồn thu từ bán nhà đất theo Nghị 

định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
00 2018 
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Nguồn thu Số tiền (triệu đồng) 
Năm thực 

hiện 

trên địa bàn Quận 11. 

2. Nguồn thu từ bán nhà đất ngoài danh 

sách Nghị định 167/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ trên địa bàn Quận 11. 

00 2018 

 

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại Văn bản số 342/TTg-

V.I ngày 07/03/2017 và Ban chỉ đạo 09 - Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn 

bản số 2323/STC-BCDD09-CS về việc tạm dừng thực hiện bán tài sản trên đất, 

chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ 

tƣớng Chính phủ (nay là Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ), nên 

không có nguồn thu từ bán nhà và chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, bán đấu 

giá nhà và chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo 

Quyết định 09/2007/QĐ-TTg (nay là Nghị định 167/2017/NĐ-CP) trong năm 

2018. 

Các khoản thu từ thuế: 

- Về tiền thuê đất: 

+ Lập bộ năm 2018: 94.219.488.886 đồng. 

+ Số đã nộp ngân sách nhà nƣớc: 69.628.348.253 đồng (trong đó: số thu 

đọng năm trƣớc chuyển sang là 24.692.384.453 đồng + số thu của năm 2018 là 

44.935.963.800 đồng). 

+ Số nợ đọng: 84.548.113.561 đồng, cụ thể: 

TT MST Tên tổ chức 
Địa chỉ khu 

đất 

Nợ năm 

trước chuyển 

sang 

Ghi thu đợt 

1/2018 + Thu 

bổ sung do 

điều chỉnh 

ĐGTĐ 

Đã nộp 

NSNN 

Số tiền thuê 

đất còn nợ 

1 0301160399 

Công ty 

TNHH Hừng 

Sáng 

155A Lạc 

Long Quân, 

P01 Q11 

946.722.296 29.187.648 0 975.909.944 

2 0300627056 
Công ty CP 

Nhựa Tân Hóa 

638 Hồng 

Bàng, P16 

Q11 

760.933.319 82.882.800 0 843.816.19 

3 0300744507 

Công ty 

TNHH MTV 

Dệt may Gia 

Định 

176 Lê Thị 

Bạch Cát, P11 

Q11 

121.117.248 413.240.455 377.196.821 157.160.882 

4 0301020289 

Công ty XNK 

TH ĐT 

IMEXCO 

56-58 Phú 

Thọ, P02 Q11 
751.639.622 246.409.906 170.000.000 828.049.528 

5 0301075376 Công ty CP 2 Tống Văn 170.569.963 215.824.110 170.569.963 215.824.110 
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TT MST Tên tổ chức 
Địa chỉ khu 

đất 

Nợ năm 

trước chuyển 

sang 

Ghi thu đợt 

1/2018 + Thu 

bổ sung do 

điều chỉnh 

ĐGTĐ 

Đã nộp 

NSNN 

Số tiền thuê 

đất còn nợ 

Nhựa Phú Thọ Trân, P05 Q11 

6 0301148063 

Công ty 

TNHH MTV 

Dịch vụ Công 

ích Quận 11 

2/12 Cƣ xá Lữ 

Gia, P15 Q11 
44.236.617.159 976.626.348  45.213.243.507 

7 0301148063 

Công ty 

TNHH MTV 

Dịch vụ Công 

ích Quận 11 

2/12 Cƣ xá Lữ 

Gia, P15 Q11 
13.302.829.271 8.601.460.920 3.515.825.652 18.388.464.539 

8 0301464781 
Công ty 

Viettronimex 

188 Lạc Long 

Quân, P03 

Q11 

5.382.855.570   5.382.855.570 

9 0301469532 
XN in Nguyễn 

Minh Hoàng 

100 Lê Đại 

Hành, P07 

Q11 

229.965.120 124.564.440 0 354.529.560 

10 0311992170 

Công ty CP 

Đầu tƣ Ngân 

Việt 

8 Tống Văn 

Trân, P05 Q11 
306.361.440 1.838.168.640 0 2.144.530.080 

11 0300384357 

Công ty CP 

Nhựa Rạng 

Đông 

190 Lạc Long 

Quân, P03 

Q11 

11.902.199.221 0 3.501.711.099 8.400.488.122 

12 0304387165 

Trung tâm 

Dịch vụ Thể 

dục Thể thao 

215C Lý 

Thƣờng Kiệt, 

P15 Q11 

0 1.643.241.600 0 1.643.241.600 

Tổng cộng: 78.111.810.229 14.171.606.867 7.735.303.535 84.548.113.561 

 

- Về tiền sử dụng đất: 

+ Số phát sinh trong năm 2018: 24.507.538.936 đồng. 

+ Số đã nộp vào NSNN trong năm 2018: 184.543.223.333 đồng (trong đó 

có 168.603.093.591 đồng của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao 

thông 586 thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

của dự án).  

+ Nợ từ các năm trƣớc đến 31/08/2018: 14.290.049.900 đồng.  

b. Các khoản chi về đất: Đƣợc 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 

Quận 11 về đầu tƣ công trung hạn 5 năm 2016-2020 và văn bản số 

8828/SKHĐT-TH ngày 20/9/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ về điều chỉnh 

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. 
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c. Ước thực hiện các khoản thu về đất trong năm 2019: 

Nguồn thu 
Số tiền (triệu 

đồng) 

Năm thực 

hiện 

1. Nguồn thu từ bán nhà đất theo Nghị định 

167/2017/NĐ-CP trên địa bàn Quận 11. 
100.000 2019 

2. Nguồn thu từ thuế: 200.000 2019 

3. Nguồn thu từ giao đất (bán đấu giá, chuyển 

mục đích sử dụng đất Khu đất đƣờng Tống 

Văn Trân Phƣờng 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 trƣờng khoản: 40 triệu/m
2
 

245.720 2019 

4. Nguồn thu từ giao đất (bán đấu giá, chuyển 

mục đích sử dụng đất Khu đất 278-284 Lãnh 

Binh Thăng, Phƣờng 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 trƣờng khoản: 40 triệu/m
2
 

405.000 2019 

 

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại Văn bản số 342/TTg-

V.I ngày 07/03/2017 và Ban chỉ đạo 09 - Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn 

bản số 2323/STC-BCDD09-CS về việc tạm dừng thực hiện bán tài sản trên đất, 

chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ 

tƣớng Chính phủ, nguồn thu từ bán nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg 

và bán đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất 02 dự án nêu trên đang chờ ý kiến 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo 09.  

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT 

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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 trƣờng thông thoáng, hấp dẫn nhằm thu 

hút các nhà đầu tƣ có tiềm lực tài chính lớn để xây dựng các công trình, dự án. 

Đặc biệt là khuyến khích đầu tƣ xây dựng nhà ở xã hội, nhà tái định cƣ, cải tạo 
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và xây dựng mới chung cƣ hƣ 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 tƣ xây dựng chỉnh trang đô thị, các công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, hoạt động dịch vụ công ích, giáo dục,...  

- Cần có quy chế xem xét về năng lực tài chính trƣớc khi cho phép đầu tƣ 

để tránh tình trạng đƣợc Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho phép thực 

hiện dự án nhƣng lại không có khả năng thực hiện. 

- Duyệt giá bồi thƣờng sát với giá thị trƣờng đồng thời chuẩn bị quỹ nhà, đất 

tái định cƣ cho các công trình, dự án có thu hồi đất.  

- Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai; rà soát điều 

chỉnh và lập quy hoạch phát triển các ngành khi quỹ đất đã đƣợc 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 lƣợng 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 đƣợc phê duyệt; Tăng cƣờng bồi dƣỡng, đào tạo đội ngũ cán 

bộ địa chính cấp Phƣờng 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 tƣ ngân sách cho phát 

triển đô thị, nhất là ƣu tiên đầu tƣ cơ sở hạ tầng và nhà ở tạo động lực xây dựng 

Quận 11 phát triển theo hƣớng “Trung tâm thƣơng mại - dịch vụ”. Thúc đẩy tiến 

độ bồi thƣờng 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 kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 đƣợc lấy từ nguồn vốn ngân sách thành phố cấp, nguồn tiền bán nhà 

xƣởng theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Đối với một số dự án chỉnh trang đô thị sử dụng nguồn vốn đầu tƣ cần xem 

xét lại tiến độ dự án và thẩm định khả năng tài chính của chủ đầu tƣ dự án. 

IV.3. Giải pháp về khoa học công nghệ 

Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cƣờng đầu tƣ 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, viễn thám,... Đồng thời có kế hoạch tập huấn, nâng cao khả năng sử dụng 

các phần mềm đã đƣợc triển khai của cán bộ, công chức để thuận lợi trong việc 

quản lý. 

IV.4. Giải pháp bảo vệ đất và môi trƣờng 

- Tăng cƣờng 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... 

- Thƣờng 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 đƣờng trên địa bàn 
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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 cƣ nhằm góp phần cải thiện 

môi trƣờng. 

IV.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11 đƣợc phê duyệt, cơ 

quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cần triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện 

nhƣ sau:  

- Trong thời hạn không quá ba mƣơi ngày (30 ngày) làm việc, triển khai 

thực hiện công bố kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc xét duyệt theo quy định. 

- Triển khai thực hiện quản lý đất đai và tăng cƣờng 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 đƣợc duyệt nhằm bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, trách 

lãng phí tài nguyên đất. 

- Ƣu 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 đƣợc phân bổ cho ngành, lĩnh 

vực mình trong phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật đất đai nhằm nâng 

cao nhận thức của ngƣời dân về quyền và nghĩa vụ của ngƣời 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 cƣờng công tác vận động, thuyết phục ngƣời 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 trƣờng sạch đẹp, 

góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, xử lý nghiêm với trƣờng hợp xây dựng 

không phép, không theo quy hoạch trên địa bàn. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

 

I. KẾT LUẬN 

1. Đồ án lập kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của Quận 11 đƣợc xây 

dựng trên cơ sở các nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội gắn liền 

với thực trạng và chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của Quận 11 hiện nay và 

định hƣớng 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 nƣớc. 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 ƣu nhất cho chiến lƣợc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Quận, của 

thành phố và cả nƣớc.  

2.  Đồ án lập kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của Quận 11 đã đánh giá 

đầy đủ khách quan về hiện trạng sử dụng đất năm 2018 đặc biệt về biến động sử 

dụng đất năm 2010, 2012 so với năm 2015. Năm 2012 đối với Quận 11 đƣợc đo 

đạc chính quy, hệ thống hồ sơ địa chính đƣợc xây dựng, số liệu thống kê đất đai 

đƣợc 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 2019 Quận 11 đã tổng hợp hầu hết các 

nghiên cứu quy hoạch các ngành trƣớc 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 trƣơng và có nguồn vốn đầu tƣ. 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 năm 2019 của Quận 11. Vì vậy tính khả thi của dự án tƣơng 

đối cao, sát với quy hoạch các ngành, các cấp đã đƣợc phê duyệt.  

II. KIẾN NGHỊ 

 Để công tác kế hoạch sử dụng đất hàng năm thực hiện nề nếp, đảm bảo 

đúng pháp luật, là công cụ để quản lý đất đai và tạo điều kiện cho ngƣời 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 đồ án kế hoạch sử dụng 

đất năm 2019 Quận 11 để Ủy ban nhân dân Quận 11 có cơ sở thực hiện vai trò 

quản lý Nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn cũng nhƣ 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 lƣợc 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 tƣ 

nhiều hơn nữa các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao 
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thông, thủy lợi, điện, nƣớc..., các cơ sở hạ tầng xã hội nhƣ giáo dục, y tế, văn 

hóa, thể thao..., các khu dân cƣ, nhằm thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu kế hoạch 

sử dụng đất đã đề ra trong phƣơng án của Quận. 

- Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thƣờng 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 thƣờng hỗ trợ tái định cƣ; 

….) góp phần đƣa công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn Quận ngày càng nề 

nếp, chính quy, đúng chính sách pháp luật đất đai./. 


