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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt 
không thể thay thế, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa 
bàn phân bố các khu dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng. 
Quản lý, sử dụng đất có hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, 
là yếu tố quyết định tương lai của nền kinh tế phát triển, đảm bảo mục tiêu ổn định 
chính trị - xã hội.   

Quận 11 là 01 trong 24 đơn vị hành chính cấp Quận, huyện của thành phố Hồ 
Chí Minh, là đô thị hàng đầu cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa 
học và công nghệ; đầu mối giao lưu với quốc tế, có vị trí quan trọng về chính trị... 
Tiếp tục xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, một trung tâm kinh 
tế, văn hóa và khoa học lớn của cả nước; Quận 11 là một bộ phận của thành phố 
cùng với thành phố thực hiện nhiệm vụ mà nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ chính 
trị ngày 10/8/2012 đã đề ra.  

Quận 11 đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 
năm (2011-2015) được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 
2883/QĐ-UBND ngày 12/6/2014.  

Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc 
giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.  

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban 
nhân dân Quận 11 đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành lập:  
“Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 11”. 

1. Giới thiệu dự án 
- Tên dự án: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh 
- Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân Quận 11. 
- Tên chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 11. 

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 phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
+ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, 

về quản lý và phát triển đô thị;   
+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, về thi 

hành Luật Đất đai;  
+ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
+ Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy 
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định, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  
+ Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 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 tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

+ 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 tướng 
Chính phủ, về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí 
Minh đến năm 2025;  

+ Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ, về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố 
Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

+ Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính 
phủ, về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành 
phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020;  

+ Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng 
Chính phủ, về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố 
Hồ Chí Minh đến năm 2020; 

+ Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ, phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố 
Hồ Chí Minh; 

+ Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính Phủ, về phê duyệt quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 
2025; 

+ Quyết định số 6493/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công 
thương, về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn đến 2015 
có xét tới 2020; 

+ Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ, về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp Quốc gia; 

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; 



Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11 

 - 6 -

+ 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; 

+ Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về công tác quản lý quy hoạch đô thị và 
giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố; 

+ 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;  

+ Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về thông qua Danh mục các dự án cần thu 
hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;  

+ Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án 
có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 

+ Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười lăm về thông 
qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa trên địa bàn thành phố;  

+ Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về thông qua Danh mục các dự án cần thu 
hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 

+ Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2003 của UBND 
TP.HCM, về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học ngành giáo dục và 
đào tạo thành phố đến năm 2020; 

+ Quyết định số 1865/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của UBND 
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TP.HCM, về phê duyệt quy hoạch mạng lưới 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 hướng phát triển hệ thống chợ-
siêu thị-trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-
2015, tầm nhìn 2020; 

+ Quyết định số 6505/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về phê duyệt Dự án "Quy hoạch phát triển hệ 
thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030"; 

+ Quyết định số 6608/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố, về giao vốn đầu tư 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); 

+ Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 03 tháng 05 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố, về báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh; 

+ Công văn số 1687/STNMT-QLĐ ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Sở tài 
nguyên và Môi trường, về dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và danh mục 
dự án của các ngành, lĩnh vực đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh; 

+ Công văn số 2366/STNMT-QLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, về dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất 
cấp tỉnh đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh phân bổ trên địa bàn các Quận, 
huyện; 

+ Quyết định số 2883/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 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;  

+ Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố, về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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; 
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+ 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 7271/KH-STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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). 
+ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 của 16 phường thuộc Quận 11.  
+ Kết quả thống kê đất đai năm 2017, 2018. 
+ Niên giám thống kê 2018 - Chi cục Thống kê Quận 11. 
+ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 – Phần thứ nhất 

“Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 
2015” của Quận 11.  

+ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân Quận 11, về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.  

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai 
đoạn 2011 - 2015) của Quận 11 được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo 
Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 12/06/2014.  

+ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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 2019 (Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 09 tháng 09 
năm 2019 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 tượng sử dụng đất đảm bảo 
sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế cao.  

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kỳ trước nhằm rút ra những kết quả đạt 
được và những mặt tồn tại cần khắc phục trong kế hoạch kỳ này. 

- Đưa ra nhu cầu sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất chi tiết trong năm kế hoạch 
2020.  

- Tạo hướng mở cho các dự án đầu tư, hình thành các trung tâm văn hoá xã 
hội và dịch vụ, góp phần thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá theo chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.  

- Làm cơ sở để nắm chắc quỹ đất đai và xây dựng chính sách quản lý, sử dụng 
đất đai đồng bộ, có hiệu quả.   

- Làm căn cứ để bố trí và xây dựng cơ sở hạ tầng của Quận 11, phù hợp trong 
tổng thể với thành phố cũng như kết nối hài hòa với các Quận, huyện khác. 
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- Cung cấp thông tin về hiện trạng và định hướng sử dụng đất cho các nhà đầu 
tư trong nước và quốc tế, nhằm tạo ra điều kiện ban đầu trong việc tìm kiếm cơ hội 
đầu tư trên địa bàn Quận.  

- Làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất, là khung pháp lý để Ủy ban nhân dân Quận lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất các năm tiếp theo và rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 
các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Quận.  

b. Yêu cầu: 
- Đảm bảo việc triển khai thực hiện của các dự án, công trình, đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội của Quận và của thành phố trong năm 2020. 
- Việc bổ sung hoặc đưa ra khỏi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các dự 

án, công trình phải được tính toán hợp lý để đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã 
được UBND thành phố phân bổ, đảm bảo phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trong năm 2020 của Quận và của thành phố.  

- Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 11 phải phù hợp với quy 
định của luật đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

4. Nội dung của KHSDĐ hàng năm cấp Quận 
- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của 

cấp thành phố đến từng đơn vị hành chính cấp phường.  
- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển 

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

- Cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch 
và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường. 

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 
đến từng đơn vị hành chính cấp Phường. 

- Xác định diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch theo từng đơn vị 
hành chính cấp Phường.  
          - Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 
theo từng đơn vị hành chính cấp Phường. 
          - Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch. 
          - Xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

5. Quy trình thực hiện 
Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp Quận theo Thông tư 

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

trước.   
Bước 2: Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 
Bước 3: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 
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6. Phương pháp thực hiện 
Việc Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh 

dựa vào các phương pháp thực hiện chủ yếu sau:  
 - Phương pháp điều tra; 
 - Phương pháp thống kê; 
 - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp; 
 - Phương pháp dự báo; 
 - Phương pháp định mức;  
 - Phương pháp thảo luận lấy ý kiến góp ý - chuyên gia;  
 - Phương pháp bản đồ. 
 

7. Các sản phẩm của dự án 
 Sản phẩm của dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 11 – thành 

phố Hồ Chí Minh bao gồm: 
 1. Quyết định của UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 Quận 11 - thành phố Hồ Chí Minh (bản in trên giấy). 
 2. Báo cáo tổng hợp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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 2020 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. 



 

- 11 - 

PHẦN I 
KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI  
1.1. Điều kiện tự nhiên 
1.1.1. Vị trí địa lý 

Quận 11 là Quận nội thành, nằm ở phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, đóng 
vai trò là cửa ngõ thông thương với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quận 11 
có thế mạnh khai thác về thương mại dịch vụ, du lịch và là trung tâm văn hóa 
giải trí - thể dục thể thao của thành phố, có công viên văn hóa Đầm Sen đóng 
trên địa bàn Quận 11.   

Ranh giới hành chính như sau: 
- Phía Đông giáp Quận 10: giới hạn bởi đường Lý Thường Kiệt.  
- Phía Tây giáp Quận Tân Phú: giới hạn bởi kênh Tân Hóa.  
- Phía Nam: giáp Quận 5 giới hạn bởi đường Nguyễn Chí Thanh và giáp 

Quận 6 giới hạn bởi đường Hồng Bàng. 
- Phía Bắc giáp Quận Tân Bình: giới hạn bởi đường Âu Cơ, đường Nguyễn 

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

Phường 16.  
+ Quận 11 có cơ sở hạ tầng hoàn thiện: Giao thông, văn hóa, y tế, giáo 

dục, cấp điện, cấp nước, thể thao, dịch vụ xã hội… Tạo điều kiện thuận lợi trong 
giao lưu kinh tế - văn hóa trong toàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 
hội đa dạng phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn thành phố Hồ Chí 
Minh.  

1.1.2. 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 
nước biển.  

 - Đặc điểm địa chất: 
  Quận 11 có các loại trầm tích: 
 + Trầm tích Holoxen (QIV – trầm tích phù sa trẻ): Thành phần gồm sét, sét 

pha, cát pha lẫn di tích thực vật, bề dày thay đổi từ 2m – 10m. 
 + Trầm tích Pleistoxen (QI-III – trầm tích phù sa cổ): Thành phần đất đá 

gồm cát lẫn sạn sỏi.  
 + Trầm tích Plioxen (N2

2): Thành phần gồm cát, cát lẫn sạn sỏi. 
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 Theo bản đồ địa chất công trình Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1/50.000, 

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

 * Khu vực Quận 11 thuộc khu vực có ký hiệu phân khu Địa kỹ thuật là 
DB1, mức độ thích nghi là “Thuận lợi cho việc xây dựng các công trình có tải 
trọng vừa và tương đối lớn”.  

 * Công trình tải trọng vừa, có thể xây dựng công trình nhà từ 2-5 tầng, có 
tải trọng từ 3-7 tấn/m2.  

 * Công trình tải trọng tương đối lớn, có thể xây dựng công trình nhà từ 5-
10 tầng, có tải trọng từ 7-15 tấn/m2.  

Căn cứ vào đặc điểm địa chất công trình, bản đồ đánh giá địa kỹ thuật là 
cơ sở khoa học để nhà quản lý, đơn vị lập quy hoạch sử dụng đất tính toán, định 
hướng quy mô công trình, chiều sâu khảo sát, bố trí công trình một cách phù 
hợp, giải pháp về kết cấu móng đảm bảo kinh tế, an toàn và hiệu quả…  

1.1.3. Khí hậu: 
 Quận 11 mang đặc trưng của khí hậu Nam Bộ, nằm trong miền khí hậu 

nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nét đặc trưng là có 02 mùa rõ rệt trong năm: 
- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.  
- Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.  
Một số đặc điểm về khí hậu của Quận 11 như sau:  
 Nắng và bức xạ: 
  Quận 11 có thời gian chiếu sáng trong ngày biến đổi nhỏ giữa hai mùa 

trong năm, số giờ nắng trong ngày tăng trong mùa khô và giảm trong mùa mưa, 
số giờ nắng trung bình trong ngày cao nhất vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 và 
thấp nhất vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 hàng năm.  

 Tổng lượng bức xạ mặt trời trung bình năm trong cả năm là 140 
Kcalo/cm2. Tổng lượng bức xạ các tháng mùa khô cao hơn các tháng mùa mưa 
gần 100 calo/cm2/ngày, cường độ bức xạ lớn nhất trong ngày vào các tháng 03 
và tháng 04 trong năm từ 0,8 – 1,0 calo/cm2/phút, xảy ra từ 10h đến 14h.  

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

trong năm tương đối cao và khá ổn định.  
 Nhiệt độ trung bình trong năm biến thiên từ 27,90C - 28,40C, nhiệt độ cao 

nhất đạt 38,50C tập trung vào tháng 04 và tháng 05, nhiệt độ thấp nhất đạt 
19,20C tập trung vào tháng 12 và tháng 01.  

 Chênh lệch nhiệt độ tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất khoảng 40C.  
Độ ẩm không khí, lượng bốc hơi: 
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 Độ ẩm tương đối của không khí trung bình từ 75% - 80% và biến thiên 
theo 02 mùa rõ rệt, giảm dần trong mùa khô và tăng dần trong mùa mưa. Hàng 
năm vào các tháng 6, 7, 8 không khí đạt độ ẩm trung bình cao nhất, vào các 
tháng 1, 2, 3 độ ẩm không khí trung bình đạt giá trị thấp nhất.  

 Lượng bốc hơi nước phổ biến từ 3,0 - 3,6mm/ngày, đạt cao nhất vào 
khoảng tháng 2, 3, 4 và thấp nhất vào khoảng tháng 9, 10.   

Lượng mưa, chế độ gió:  
 * Tổng lượng mưa trung bình trong năm dao động từ 1.321mm đến 

2.662,9mm với tổng số ngày mưa biến thiên từ 118 đến 199 ngày trong năm. 
Lượng mưa phân bố không đều giữa các tháng trong năm, các tháng 1, 2, 3 có 
lượng mưa ít nhất trong năm và sự phân bố lượng mưa cũng không đều giữa các 
tháng trong mùa mưa.  

 * Hai hướng gió chủ đạo trên địa bàn Quận 11 là: 
- Gió Tây - Tây Nam: Tốc độ trung bình 3,5m/s vào tháng 10 - tháng 4 

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

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

hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc chịu ảnh hưởng của bão từ khu vực Miền 
Trung Nam Bộ. 

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

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

chức năng chủ yếu trong việc dẫn nước thải sinh hoạt và thoát nước mưa cho 
Quận. Ủy ban nhân dân Quận 11 phối hợp với Thành phố thực hiện dự án Cải 
tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm (thành phần số 4); hoàn thành công trình Nâng cấp 
đô thị thành phố thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lũy Bán Bích - Tân 
Hóa trên địa bàn Phường 01, Phường 03 Quận 11.  

- Hồ Đầm Sen có diện tích khoảng 30ha, đây là phần diện tích mặt nước 
lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh.  

- Mực nước trên các kênh, rạch chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán 
nhật triều không đều. Thủy triều có biên độ dao động khá lớn từ 1,7 - 2,5m và 
tối đa là 3,95m. Trong 01 năm, thuỷ triều được chia làm 3 thời kỳ: Thủy triều 
cao từ tháng 9 đến tháng 12; thấp từ tháng 4 đến tháng 8 và trung bình từ tháng 
1 đến tháng 3.  

- Chất lượng nước trên các tuyến kênh, rạch bị ô nhiễm bởi nước thải sinh 
hoạt và nước thải từ các cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn Quận.   

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội: 

1.2.1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính: 
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a. Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá so sánh 2010) ước 
thực hiện 9 tháng năm 2019 tăng 4,25% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn 
ngành thương mại ước thực hiện 9 tháng năm 2019 tăng 14,49% so với cùng kỳ.  

Triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá 
trước và sau tết; kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể năm 2019; kế hoạch phát 
triển du lịch trên địa bàn quận năm 2019; kế hoạch triển khai thực hiện chương 
trình nâng cao chất lượng tăng truwongr năng lực cạnh tranh của kinh tế thành 
phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn quận 11.   

Tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp; tổng số doanh 
nghiệp được thành lập tính đến thời điểm báo cáo là 414 doanh nghiệp đạt tỷ lệ 
34,3% chỉ tiêu thành phố giao. Có 14 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối 
Ngân hàng – Doanh nghiệp và được các ngân hàng thương mại giải ngân với tổng 
số tiền 1.026,3 tỷ đồng.  

b. Về ngân sách:  

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 77,4% dự 
toán năm và bằng 88,3% so cùng kỳ; chi ngân sách quận ước thực hiện 9 tháng 
đạt 51,9% dự toán năm.  

Hướng dẫn các đơn vị thuộc quận trình tự thực hiện chi thu nhập tăng thêm 
theo Nghị định 03 của Hội đồng nhân dân thành phố. Quận đã phân bổ và giao 
dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn 
quận, công khai dự toán năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP năm 2018; phối hợp kho bạc nhà nước xử lý các khoản tạm 
ứng và chuyển nguồn ngân sách sang năm 2019; hoàn thành công tác xét duyệt, 
thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 đối với các đơn vị thuộc quận; tiến 
hành tổng hợp quyết toán ngân sách quận – phường năm 2018; giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cho Uỷ ban nhân dân 16 phường. 
Xây dựng dự toán sơ bộ ngân sách năm 2020 của quận.  

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

a. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Ủy ban nhân dân Quận đã ban hành Quyết 
định về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản – sửa chữa năm 2019 và triển 
khai thực hiện các công trình ngay từ đầu năm 2019.   

Nguồn vốn ngân sách Thành phố: phê duyệt quyết toán dự án cải tạo mở 
rộng trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa; hoàn chỉnh xây dựng kế hoạch thu hồi 
đất của một hộ dân thuộc dự án bồi thường mở rộng nút giao thông Lãnh Binh 
Thăng – Tôn Thất Hiệp; tiếp tục theo dõi Sở Tài nguyên và Môi trường phê 
duyệt, bồi thường, giải toả, tái định cư mở rộng nút giao thông Ông Ích Khiêm – 
Bình Thới – Lãnh Binh Thăng; kiểm tra rà soát toàn bộ pháp lý các thửa đất bị 
ảnh hưởng để phục vụ công tác ban hành thông báo thu hồi dự án Xây dựng 
đường vành đai Đầm Sen; khởi công các công trìn: Xây dựng Nhà Thiếu nhi và 
trụ sở Quận đoàn, Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Huệ, Xây dựng mới 
trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc; xây dựng mới trường tiểu học Hoà Bình; tiếp 
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tục triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án: Cải tạo, mở rộng đường 
Lạc Long Quân (đoạn từ Bình Thới đến Tân Hóa), Cải tạo nâng cấp trường tiểu 
học Trần Văn Ơn, Xây dựng mới trường THCS Phú Thọ, Xây dựng trường 
Mầm Non phường 4, Thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú ra đường Hòa Bình, 
bồi thường giải toả khôi phục khuôn viên di tích chùa Phụng Sơn, bồi thường 
giải toả khôi phục khuôn viên di tích chùa Giác Viên.     

- Nguồn vốn thành phố phân cấp: Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 9, 11, 
16, Xây dựng công viên đường Dương Đình Nghệ, Cải tạo hệ thống cấp nước 
chung cư Lạc Long Quân; tiếp tục thi công các công trình xây dựng mới trường 
Mầm non phường 6 (160 Phó Cơ Điều), cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 8, 13, 
14. Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình: Cải tạo mở rộng cụm hẻm 
phường 10, 15, sửa chữa Trung tâm Y tế quận 11. 

- Nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp từ nguồn xổ số kiến thiết: Sửa 
chữa trường Mầm non phường 1, sửa chữa trường tiểu học Hưng Việt; lập báo 
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình: sửa chữa trường trung học 
cơ sỏ Hậu Giang, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú, trường tiểu học Lê 
Đình Chinh, trường Mầm non phường 11, trường Mầm non phường 15, trường 
Mầm non quận 11. 

- Nguồn vốn thành phố phân cấp từ tiền bán nhà và chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg: thẩm tra quyết toán công trình 
Sửa chữa trụ sở Quận ủy 11; lập hồ sơ quyết toán công trình sửa chữa cải tạo vỉa 
hè đường Lạc Long Quân (Từ đường Bình Thới – vòng xoay Đầm Sen); tiếp tục 
thực hiện các thủ tục bồi thường các dự án xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy 
quân sự quận 11; nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: Xây dựng mới trụ 
sở Công an phường 13, xây dựng mới trụ sở Công an phường 15; hoàn thành 
công tác lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng đường dự phóng C (Từ Bình 
Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm); thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu các 
công trình: Sửa chữa trạm y tế phường 5, sửa chữa trạm y tế phường 10, sửa 
chữa trạm y tế phường 11; tiếp tục thi công các công trình: Sửa chữa cải tạo 
Trung tâm Văn hoá quận 11; chuẩn bị khởi công các công trình: Cải tạo mở rộng 
trụ sở Công an phường 14, xây dựng mới trụ sở Công an phường 5; lập báo cáo 
kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình: Xây dựng  mới trụ sở uỷ ban 
mặt trận tổ quốc và Hội liên hiệp phụ nữ quận, sửa chữa trụ sở uỷ ban nhân dân 
phường 4, sửa chữa trụ sở uỷ ban nhân dân phường 11, sửa chữa cải tạo vỉa hè 
đường Lãnh Bình Thăng, sửa chữa vỉa hè đường Ông Ích Khiêm, sửa chữa cải 
tạo vỉa hè đường Lý Thường Kiệt.  

- Nguồn vốn thành phố phân cấp bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư trụ sở 
Ban chỉ huy quân sự phường: thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu các công 
trình: Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 10, Sửa chữa trụ sở uỷ ban 
nhân dân phường 14 và Ban Chỉ huy quân sự phường; lập thủ tục các công trình 
chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2019.  
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- Nguồn vốn ngân sách Quận: Tiếp tục theo dõi Sở Tài nguyên và Môi 
trường thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án 
Bồi thường, tái định Đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đến 
hẻm 32 Ông Ích Khiêm) phường 14.  

b. Về quản lý đô thị:  

Xây dựng kế hoạch, công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
của Quận 11 đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 
2688/QĐ-UBND ngày 26/6/2019. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 
thực hiện trương trình chỉnh trang và phát triển đô thị năm 2019 của quận. Xây 
dựng kế hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 
Trường đua Phú Thọ, phường 15, quận 11. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân 
khu tỷ lệ 1/2000 của 5 đồ án cụm dân cư liên phường 1-3-10, 4-6-7-15, 2-16, 9-
11 và 5-14. Báo cáo Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện kết luận của 
Thanh tra Bộ Xây dựng trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được 
duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác đường bộ 
sử dụng kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ năm 2019 gửi Sở Giao thông Vận tải. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 
của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân quận đã tổ chức hội 
nghị tập huấn thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 
trên địa bàn quận năm 2019 cho Ban chỉ đạo và lực lượng tuyên truyền viên cấp 
quận; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh 
không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. 
Phát động phong trào hạn chế sử dụng và thải bỏ rác thải nhựa dùng một lần, 
tăng cường sử dụng các sản phẩm dễ phân huỷ, có thể tái sử dụng, thân thiện 
môi trường.   

Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã cấp 532 giấy phép xây dựng, sửa chữa 
nhà. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất đối với 166 trường hợp. Ban hành Quyết định, kế 
hoạch, thông báo thu hồi dự án “Đường dự phóng Lê Thị Bạch cát” dự án 
“Trường Mầm non phường 4”. Kiểm tra xử lý vi phạm tại các tuyến đường 
trọng điểm, trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường trên địa bàn; xử lý phạt 
1.995 trường hợp vi phạm trật tự vi phạm trật tự lòng lề đường và 789 trường 
hợp vi phạm vệ sinh môi trường với tổng số tiền là 705,8 triệu đồng.   

1.2.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:  

a. Giáo dục và đào tạo:   

Tổ chức thi học sinh giỏi cấp quận tuyển chọn học sinh giỏi của quận thi 
cấp thành phố, hội thi giáo viên giỏi cấp quận. Tổng kết công tác phổ cập giáo 
dục – xoá mù chữ và phát triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Rà soát 
số lượng học sinh, cơ sở vật chất để thực hiện huy động trẻ ra lớp tuyển sinh đầu 
vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 theo kế hoạch đề ra. Xây dựng và thực 
hiện phương án trung chuyển học sinh đề ra khởi công xây dựng mới trường 
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trung học cơ sở Nguyễn Huệ, trường tiểu học Hoà Bình và trường tiểu học 
Nguyễn Bá Ngọc. Triển khai thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp phục 
vụ năm học 2019-2020, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.    

 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, 
giáo viên trên địa bàn quận; tiếp tục hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 
theo nội dung kế hoạch đã đề ra; Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp mặt 
phụ huynh và học sinh để tư vấn học sinh lớp 9 với 3 nguyện vọng đăng ký vào 
các trường trung cấp nghề, giáo dục thường xuyên, trường trung học phổ thông 
ngoài công lập. Tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ 
năm học 2019-2020.  

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

Văn hóa thông tin:  

Triển khai chương trình công tác trọng tâm và chỉ tiêu ngành văn hoá thông 
tin năm 2019. Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội, tết Kỷ Hợi. 
Công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2018 đối với 10 phường văn minh đô thị, 
58 khu phố văn hoá, 31.758 hộ gia đình văn hoá. Sơ kết thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Ngày hội đại đoàn kết toàn 
dân tộc” tại địa bàn 63 khu dân cư năm 2018.  

Tổ chức truyền thông tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực 
gia đình năm 2019 với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm 
của các cấp, các ngành và toàn xã hội”. Triển khai thực hiện các nội dung theo 
kế hoạch số 1507/KH-SVHTT-TTS ngày 02/5/2019 của Sở Văn hoá và Thể 
thao về triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị chuyên đề “nâng cao chất 
lượng hoạt động điểm sang văn hoá” trên địa bàn quận 11 năm 2019. Tiếp đoàn 
kiểm tra của Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố về kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá cơ sở 6 tháng đầu năm 2019.  

Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động chính trị, mừng Đảng mừng 
xuân 2019, kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
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 nước.    

Thể dục thể thao:  

Tổng kết hoạt động thể dục thể thao năm 2018 và triển khai kế hoạch hoạt 
động thể dục thể thao năm 2019. Vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn 
thường xuyên tham gia luyện tập ít nhất một môn thể thao mình yêu thích, đưa 
phong trào tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen góp phần tăng cường 
sức khoẻ, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Tổ chức các hội 
thao nhân các ngày lễ lớn như: Hội thao công nhân viên chức lao động Quận 11, 
ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân trên địa bàn quận năm 2019, 4 môn trò 
chơi vận động hè chung kết thành phố cụm IV; phối hợp câu lạc bộ bơi lặn Phú 
Thọ tổ chức kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho thanh thiếu niên, học 
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sinh, tổ chức giải bóng rổ vô địch thành phố tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, 
các trò chơi vận động dành cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học 
phổ thông trên địa bàn quận…  

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

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt người khám chữa bệnh tại Bệnh 
viện quận và Trung tâm Y tế là 501.427 lượt người; trong đó, có 325.390 lượt 
người sử dụng bảo hiểm. Toàn quận có 216 ca bệnh sốt xuất huyết tăng 56 ca so 
cùng kỳ, có 23 ca bệnh tay chân miệng giảm 3 ca so với cùng kỳ, có 82 ca mắc 
bệnh sởi. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm trên địa bàn; trong đó có 38 điểm nguy cơ sốt xuất huyết. Tiếp tục thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát công tác vệ sinh, khử khuẩn 
tại các trường học có phát sinh ca bệnh tay chân miệng. Thực hiện theo kế hoạch 
về kiểm tra sau cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên 
địa bàn quận, đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm quận đã kiểm tra 
tại 72 cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở với tổng số tiền 
86,7 triệu đồng.  

  Uỷ ban nhân dân quận đã triển khai các nội dung truyền thông vận động 
thực hiện nâng cao chất lượng dân số và hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh, 
truyền thông tư vấn sức khoẻ sinh sản vị thành niên, chương trình sàng lọc trước 
sinh và sàng lọc sơ sinh. Xây dựng kế hoạch, triển khai mô hình tư vấn và khám 
sức khoẻ tiền hôn nhân. Đề án chăm sóc người cao tuổi năm 2019.   

d. Lao động, thương binh và xã hội:  

Chương trình giảm nghèo bền vững:  

Tổ chức chăm lo tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho 2.210 hộ với số tiền 
366,25 triệu đồng; quỹ vì người nghèo quận, phường chăn lo 1.917 hộ cận 
nghèo, vượt chuẩn cận nghèo số tiền 1,06 tỷ đồng. Viếng Đài, Bia tưởng niệm 
liệt sĩ trên địa bàn quận; tổ chức các hoạt động chăm lo cho người có công với 
cách mạng, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 
(27/7/1947-27/7/2019). Kết quả: tổ chức thăm và tặng quà cho 5.626 lượt người, 
với tổng kinh phí chăm lo là 2,213 tỷ đồng (Trong đó: Quà Trung Ương: 212,2 
triệu đồng, Quà thành phố: 1,45 tỷ đồng; ngân sách quận chăm lo: 202,9 triệu 
đồng: ngân sách phường chăm lo: 347,9 triệu đồng).  

Cấp 1.656 thẻ bảo hiểm Y tế cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt 
chuẩn cận nghèo năm 2018; luỹ kế đã cấp 5.336 thẻ bảo hiểm y tế; chi hỗ trợ 
tiền điện cho 506 hộ nghèo nhóm 1, nhóm 2 mức chỉ 49.000 đồng/hộ/tháng. Với 
tổng số tiền 144 triệu đồng. Xây dựng 11 căn nhà tình thương với tổng số tiền 
600 triệu đồng, sửa chữa chống dột 8 căn nhà với tổng số tiền 278,8 triệu đồng. 

Tổ chức triển khai Diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em tại cấp quận năm 
2019 vào ngày 10/7/2019 tại công viên nước Đầm Sen. Kết quả có 160 em tham 
dự. Phối hợp với bảo hiểm xã hội và Uỷ ban nhân dân 16 phường rà soát việc 
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.    
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1.2.4. Công tác an ninh trật tự, quân sự địa phương:  
a. An ninh trật tự:  
Tình hình an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương tiếp tục 

giữ vững ổn định. Triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự 
trong các dịp lễ tết, đặc biệt là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp lễ, tết 
và tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch tăng cường phòng chống tội phạm xâm 
phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng; bố trí lực lượng tuần tra, 
kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng và triển khai 
thực hiện kế hoạch chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn 
xã hội trên địa bàn quận năm 2019, 2020; trong đó chọn phường 3 để tập trung 
chuyển hoá dứt điểm trong năm 2019 và chọn thêm phường 5 để chuyển hoá địa 
bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trong thời hạn 2 năm 2019 và 
2020. Vi phạm kinh tế: Phát hiện 62 vụ (So cùng kỳ giảm 16 vụ). Phạm pháp 
hình sự: xảy ra 99 vụ (so cùng kỳ giảm 1 vụ), khám phá 68 vụ (tỷ lệ 68,69%). 
Tệ nạn xã hội: bắt quả tang và xử lý 38 vụ tệ nạn ma tuý, 52 vụ tệ nạn cơ bạc. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 
người (so cùng kỳ tăng 1 vụ, tăng 1 người chết); xảy ra 4 vụ va chạm giao thông 
làm bị thương 4 người. Tiếp tục triển khai lực lượng tại 16 chốt tuần tra các 
tuyến đường trọng điểm để phòng chống tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự 
công cộng; lập 1.256 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ: 19 xe ô tô, 864 xe 
gắn máy, 16 xe ba gác, phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2,654 tỷ đồng. 
Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt về vi phạm quy tắc an toàn về phòng 
cháy chữa cháy.     

b. Quân sự địa phương:  
Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đảm 

bảo đủ số lượng và chất lượng. Tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ năm 2019. Tổ chức đoàn đi thăm chiến sĩ mới nhập ngũ năm 
2019 và chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 đang huấn luyện tại các đơn vị. Tổ chức 
đoàn đi thăm, chúc Tết cổ truyền “Chol Chnam Thmay” tại địa phương và Chi 
khu quân sự PrasatBalang thuộc tiểu khu quân sự, tỉnh Kampong Thom/Quân 
khu 4/Quân đội hoàng gia Campuchia đơn vị kết nghĩa với Ban chỉ huy quân sự 
quận. Tổ chức Hội thảo quốc phòng thể dục thể thao lực lượng vũ trang năm 
2019. Giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và 
phương tiện kỹ thuật năm 2019 cho Uỷ ban nhân dân 16 phường. Duy trì thường 
xuyên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp thực hiện giữ vững an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tổ chức tổng kết nhiệm vụ quân sự - 
quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019. 

1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên 
1.3.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên  
1.3.1.1. Thuận lợi 

+ Vị trí địa lý của Quận 11 là Quận nội thành, nằm phía Tây thành phố Hồ 
Chí Minh, đóng vai trò cửa ngõ thông thương với các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long, do đó thu hút được lượng lớn lao động và nguồn cung cấp lương thực, 
thực phẩm cho Quận và khu vực thành phố.    
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+ Địa hình bằng phẳng, địa chất ổn định thuận lợi cho việc xây dựng các 
công trình nhà ở, chung cư cao tầng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,…  

1.3.1.2. Hạn chế 
Nằm trong vùng khí hậu có lượng mưa tương đối cao, lại phân chia theo 

mùa rõ rệt, trong đó vào các tháng mùa mưa, do mưa lớn và tập trung thường 
gây ngập úng tại một vài điểm trọng yếu (do địa hình bằng phẳng) vì vậy đòi hỏi 
cần có sự đầu tư nâng cấp một vài điểm trong Quận tránh tình trạng ngập úng. 

1.3.2. Đánh giá chung về kinh tế - xã hội  
1.3.2.1. Thuận lợi  

+ Trong những năm gần đây, kinh tế trên địa bàn Quận 11 tiếp tục tăng 
trưởng và chuyển dịch tích cực theo cơ cấu thương mại – dịch vụ, sản xuất công 
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu thương 
mại – dịch vụ đều đạt kết quả cao, vuợt chỉ tiêu đặt ra. Nhiều loại sản phẩm 
được bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, các doanh nghiệp tích cực 
xây dựng thương hiệu, thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, tiếp 
tục đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và tăng cường khả năng hợp tác với 
nước ngoài. Các thành phần kinh tế đang từng bước chuyển đổi theo hướng xã 
hội hóa.   

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tỷ trọng ngành dịch vụ 
chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế.   

+ Tỷ lệ gia tăng dân số tương đối thấp và ổn định, thu nhập và việc làm 
ngày một cải thiện, mức sống của người dân được nâng cao.   

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, y tế, giáo dục, cấp điện, cấp nước 
và bưu chính viễn thông được quan tâm đầu tư nâng cấp thường xuyên, từng 
bước khắc phục những khó khăn đáp ứng tốt và đầy đủ các nhu cầu cơ bản của 
nhân dân, làm cho bộ mặt đô thị của Quận ngày càng khang trang, sạch đẹp.  

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

là các ngành thương mại - dịch vụ nên ngành này phát triển chưa ổn định, công 
tác giải quyết nhà ở cho nhân dân trên địa bàn Quận chưa triệt để, thực hiện dự 
án còn chậm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng có rất nhiều cố gắng 
nhưng nhiều dự án còn chậm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.    

- Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cơ sở hạ tầng xã hội 
trên toàn Quận chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. 

- Diện tích cây xanh xen cài trong khu dân cư quá thấp làm cho chất lượng 
môi trường không khí chưa hoàn toàn được cải thiện.  

- Tỷ lệ thanh niên được đào tạo tại Trung tâm dạy nghề còn thấp, trung tâm 
chưa chủ động liên kết với các doanh nghiệp có quy mô lớn để định hướng đào tạo 
công nhân theo nhu cầu của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.  

- Ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí ảnh hưởng một phần tới 
cuộc sống, nước thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý, mật độ cây xanh đô thị 
còn chưa cao.    
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PHẦN II 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 
2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

 Kết quả thực hiện công trình, dự án năm 2019 
Năm 2019 trên địa bàn Quận 11 có 22 công trình, dự án với tổng diện tích 

là 28,33ha, được phê duyệt Tuy nhiên trong năm 2019 do các khó khăn về tài 
chính, về giải phóng mặt bằng 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 
được phê duyệt nhưng chỉ triển khai được một phần và đang trong quá trình 
hoàn thiện, tỷ lệ đạt 0%.    

Có 22 công trình, dự án chưa triển khai triệt để trong năm 2019 cụ thể:  
Bảng 2: Danh mục công trình, dự án chưa triển khai thực hiện  
trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019  

TT 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 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
Khu vực 

Quận 11 (tên 
cũ: Ban 

Quản lý Đầu 
tư Xây dựng 
công trình 
quận 11) 

0,01(TSC) 
0,26(CQP) 0,27(CQP) Phường 15 

Còn 01 hộ dân 
chưa được di dời. 
UBND TP đang 
xem xét duyệt 
phương án bồi 
thường, hỗ trợ tái 
định cư 

2 

Xây dựng công 
viên khu trường 
đua Phú Thọ - khu 
vui chơi giải trí 
phục vụ thanh thiếu 
niên 

Ban Quản lý 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
Khu vực 
Quận 11 

8,70(DTT) 8,70(DKV) Phường 15 Đang thực hiện 
cắm mốc 

3 

Xây dựng mới 
trường PTTH khu 
trường đua Phú Thọ 
(đạt chuẩn khu vực) 

Ban Quản lý 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
Khu vực 
Quận 11 

2,50(DTT) 2,50(DGD) Phường 15 Đang thực hiện 
cắm mốc 

4 

Dự án khu nhà ở 
cao tầng, nhà ở xã 
hội khu Tống Văn 
Trân (Khu I và Khu 
II Tống Văn Trân, 
Phường 05 Quận 
11) 

Bán đấu giá, 
chuyển mục 
đích sử dụng 
đất (chưa có 
chủ đầu tư) 

2,93(SKC) 2,93(ODT) Phường 05 
Tiếp tục thực 
hiện thủ tục bán 
đấu giá 

5 

Dự án khu thương 
mại kết hợp dịch vụ 
nhà ở cao tầng 
(278-284 Lãnh 
Binh Thăng, 

Bán đấu giá, 
chuyển mục 
đích sử dụng 
đất (chưa có 
chủ đầu tư) 

0,49(DVH) 
1,13(TMD) 1,62(ODT) Phường 11 

Tiếp tục thực 
hiện thủ tục bán 
đấu giá 
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TT 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) 
Phường 11 Quận 
11) 

6 
Cải tạo, mở rộng 
hẻm 416 Lạc Long 
Quân 

Ủy ban nhân 
dân phường 

5 

0,05(ODT) 
0,11(DGT) 

 
0,16(DGT) Phường 5 Vận động nhân 

dân 

7 

Trường mầm non 
(207 Nguyễn Thị 
Nhỏ, Phường 16, 
Quận 11) 

Kêu gọi đầu 
tư xã hội hóa 0,08(SKC) 0,08(DGD) Phường 16 

Đang trình Sở 
QHKT đang 
thông qua tổng 
mặt bằng dự án 
để Sở KHĐT làm 
cơ sở trình 
UBND TP phê 
duyệt chủ trương 
đầu tư 

8 
Chỉnh trang hẻm 
104-106 Phú Thọ, 
phường 2, Quận 11 

Ủy ban nhân 
dân Phường 

02 
0,02(ODT) 0,02(DGT) Phường 2 Đang triển khai 

9 

Dự án Bồi thường, 
giải tỏa, tái định cư 
Nút giao thông Ông 
Ích Khiêm - Bình 
Thới - Lãnh Binh 
Thăng 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng Quận 

11 

0,15(ODT) 
0,03(SKC) 
1,26(DGT) 

1,44(DGT) Phường 8 
9,10,11,14 

Đã triển khai 
thực hiện theo 
QĐ số 278/QĐ-
UBND ngày 
16/3/2018 của 
UBND Q.11 về 
ban hành kế 
hoạch thu hồi 
đất, điều tra, 
khảo sát,đo đạc, 
kiểm đếm; 
Đã lập hồ sơ dự 
án BT theo Tờ 
trình số 73/TTr-
BTGPMB ngày 
12/12/2018 gửi 
Sở TN&MT 
thẩm định, phê 
duyệt. Dự án 
đang thực hiện 
điều chỉnh vốn 
đầu tư 

10 

Trụ sở Chi cục Thú 
y Thành phố (Khu 
II dự án Tân 
Phước) 

Chi cục thú ý 
Thành phố 0,12(ODT) 0,12(TSC) Phường 7 Hoán đổi mặt 

bằng 

11 
Xây dựng nhà văn 
hóa thiếu nhi quận 
11 

Ban Quản lý 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
Khu vực 
Quận 11  

0,30(SKC) 0,30(DVH) Phường 8 Đang xây dựng 

12 
Mở rộng nút giao 
thông Lãnh Binh 
Thăng-3 tháng 2- 

Ban Quản lý 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
0,39(ODT) 0,39(DGT) Phường 

6,7,13,15 

Dự án không đưa 
vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 
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TT 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) 
Lê Đại Hành - Phó 
Cơ Điều 

Khu vực 
Quận 11 

2020 

13 
Xây dựng đường 
Vành đai công viên 
Đầm Sen 

Ban Quản lý 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
Khu vực 
Quận 11 

0,32(ODT) 
0,39(DVH) 
0,09(TON) 
0,48(DGT) 

1,28(DGT) Phường 3 

Đang thực hiện, 
đã ban hành 
thông báo thu hồi 
đất, kế hoạch đo 
đạc kiểm điếm. 
Dự án đang thực 
hiện điều chỉnh 
vốn đầu tư. 

14 

Bồi thường, giải tỏa 
tái định cư Mở rộng 
đường dự phóng Lê 
Thị Bạch Cát (từ 
đường Bình Thới 
đến hẻm 32 Ông 
Ích Khiêm) 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng Quận 

11 

0,10(ODT) 
0,22(DGT) 0,32(DGT) Phường 14 

Bổ sung thêm 01 
trường hợp thu 
hồi đất của tổ 
chức (trạm điện 
Bình Thới 
xưởng). Dự án 
đang thực hiện 
điều chỉnh vốn 
đầu tư. 

15 
Xây dựng mới 
trường Mầm non 
phường 06, quận 11 

Ban Quản lý 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
Khu vực 
Quận 11 

0,06(TMD) 0,06(DGD) Phường 6 

Dự án điều chỉnh 
vị trí sang địa chỉ 
số 206-208 Trần 
Quý, phường 6 
quận 11 đã được 
HĐND Thành 
phố thông qua tại 
Nghị quyết số 
54/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2019.  

16 
Xây dựng Trường 
mầm non phường 
04 

Ban Quản lý 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
Khu vực 
Quận 11 

0,17(SKC) 
0,03(ODT) 0,20(DGD) Phường 04 

Đang triển khai 
công tác bồi 
thường. 

17 
Trung tâm thương 
mại và căn hộ 
phường 14 

Công ty CP 
Tập đoàn 

phát triển Hạ 
tầng và BĐS 

VN 

0,89(SKC) 0,89(ODT) Phường 14 Đang triển khai. 

18 
Thông tuyến đường 
Nguyễn Văn Phú ra 
đường Hòa Bình 

Ban Quản lý 
Dự án Đầu 

tư Xây dựng 
Khu vực 
Quận 11 

0,28(ODT) 0,28(DGT) Phường 05 
Đang triển khai 

công tác chuẩn bị 
vốn đầu tư. 

19 

Bồi thường, giải 
phóng mặt bằng 

phục vụ cải tạo, mở 
rộng đường Lạc 

Long Quân (đoạn 
từ đường Bình Thới 

đến Tân Hóa) 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng Quận 

11 

2,40(ODT,DGT) 2,40(DGT) Phường 
1,3,10 

UBND Q11 đang 
chỉ đạo các đơn 
vị có liên quan 
khẩn trương 
thẩm định hồ sơ 
điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch lộ giới 
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TT 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) 
các tuyến đường 
(trong đó có 
tuyến đường Lạc 
Long Quân) làm 
cơ sở cho Ban 
Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
khu vực quận 11 
triển khai thực 
hiện dự án. 

20 Xây dựng trạm 
bơm Cầu Mé 

Ban 
QLĐTXDCT 
GT-ĐT TP 

0,03(DGT) 0,03(DTL) Phường 03 
Đang tiến hành 
thực hiện đầu tư 
xây dựng. 

21 

Bồi thường, giải 
tỏa, khôi phục 
khuôn viên di tích 
chùa Phụng Sơn 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng Quận 

11 

1,90(ODT) 1,90(DGT) Phường 02 

Đã lập bản đồ vị 
trí khu đất các 
căn nhà bị ảnh 
hưởng giải tỏa 
của Dự án. 

22 

Bồi thường, giải 
tỏa, khôi phục 
khuôn viên di tích 
chùa Giác Viên 

Ban Bồi 
thường giải 
phóng mặt 
bằng Quận 

11 

0,1(ODT) 0,1(TON) Phường 03 

Đã lập bản đồ vị 
trí khu đất các 
căn nhà bị ảnh 
hưởng giải tỏa 
của Dự án. 

 
Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân năm 2019: 

Trong năm 2019 hộ gia đình cá nhân đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử 
dụng đất trên địa bàn Quận 11 là 0,33ha. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại có 01 
trường hợp của ông Tuấn Tú Hưng phường 05 có chuyển mục đích sử dụng 
trong năm 2019 (vị trí thửa đất được thống kê đất đai là đất ở đô thị (ODT) 
đăng ký chuyển mục đích làm cơ sở thủ tục pháp lý, nên diện tích đất ở đô thị 
không thay đổi), còn lại nguyên nhân là do các hộ gia đình cá nhân đăng ký 
nhưng 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 người 
dân khó khăn về kinh tế.  

Bảng Hộ gia đình cá nhân, chuyển mục đích 

TT Họ và tên Vị trí 
Diện tích hiện 

trạng (ha) 

Diện tích sau khi 
chuyển mục đích sử 

dụng đất (ha) 

Ghi 
chú 

1 Tuấn Tú Hưng Phường 5 0,07 (ODT) 0,07 (ODT)  
  
Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2019:  
Căn cứ vào kết quả thống kê đất đai năm 2018 và số liệu chuyển mục đích  

sử dụng đất được cập nhật đến thời điểm cuối năm 2019; kết quả thực hiện các 
công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt. Kết 
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quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
đã được phê duyệt đạt được như sau:     

 
Bảng 2: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019  

TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

HT 
năm 
2018 

Năm 2019 Chỉ 
tiêu 
thực 
hiện 
tăng 
(+), 

giảm 
(-) 

Tăng 
(+), 

giảm 
(-), 
(ha) 

So sánh 
QH/HT So sánh 

QH/HT 
(Theo 

hướng dẫn 
của Bộ 
TNMT) 

Kế 
hoạch 
được 
duyệt 

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 
TN=(1)+(2)+(3)   513,73 513,73 513,73           

1 Đất nông nghiệp    NNP 1,07 0,74 1,07 -0,33   0,33   144,59 

1.1 Đất trồng lúa LUA                 

  Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC                 

1.2 Đất trồng cây hàng năm 
khác HNK 1,07 0,74 1,07 -0,33   0,33     

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 512,66 512,99 512,66 0,33   -0,33   99,94 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,40 1,41 1,40 0,01   -0,01   99,01 

2.2 Đất an ninh CAN 1,54 1,54 1,54 0,00       99,74 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                 

2.4 Đất khu chế xuất SKT                 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 9,43 8,29 9,43 -1,14   1,14   113,76 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 25,19 21,05 25,19 -4,14   4,14   119,64 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS                 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 219,63 212,13 219,63 -7,50   7,50   103,53 

-  Đất cơ sở văn hóa DVH 27,73 26,79 27,73 -0,94   0,94   103,50 

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

- Đất cơ sở giáo dục DGD 16,42 19,08 16,42 2,66   -2,66   86,07 

-  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 125,45 127,43 125,45 1,98   -1,98   98,45 

-  Đất thủy lợi DTL 10,56 10,59 10,56 0,03   -0,03   99,72 

-  Đất công trình năng lượng DNL 0,76 0,76 0,76         100,39 

-  Đất công trình bưu chính viễn 
thông DBV 0,10 0,10 0,10         100,00 

-  Đất chợ DCH 1,68 1,67 1,68 -0,01   0,01   100,66 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn 
hóa DDT                 
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TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG 
ĐẤT Mã 

HT 
năm 
2018 

Năm 2019 Chỉ 
tiêu 
thực 
hiện 
tăng 
(+), 

giảm 
(-) 

Tăng 
(+), 

giảm 
(-), 
(ha) 

So sánh 
QH/HT So sánh 

QH/HT 
(Theo 

hướng dẫn 
của Bộ 
TNMT) 

Kế 
hoạch 
được 
duyệt 

Thực 
hiện 
(ha) 

Tăng 
(+), 

giảm 
(-) 

(%) 

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

(8)=(6)-
(4) 

(9)=(8)-
(7) 

(10)=(
8)/(7)*

100 
(11)=(6)/(5)*100 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,07 0,07 0,07         100,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 237,82 241,85 237,82 4,03   -4,03   98,33 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,83 5,95 5,83 0,12   -0,12   97,98 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức 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 10,19 10,32 10,19 0,13   -0,13   98,74 

2.19 Đất làm NT,NĐ, nhà tang lễ, 
hỏa táng NTD 0,03 0,03 0,03         100,00 

2.20 Đất sản xuất VLXD, làm đồ 
gốm SKX                 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,01 0,01 0,01         90,00 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 1,02 9,80 1,02 8,78   -8,78   10,41 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,29 0,32 0,29 0,03   -0,03   90,63 

2.24 Đất sông ngòi, kênh, rạch, 
suối SON                 

2.25 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC                 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                 

3 Đất chưa sử dụng CSD                 

  
Đất nông nghiệp: 
Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 1,07ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

đất nông nghiệp còn lại là 0,74ha chuyển 0,33ha sang đất ở đô thị, tuy nhiên 
thực tế chưa thực hiện không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. Nguyên 
nhân do một số hộ gia đình, cá nhân có đăng ký chuyển đất nông nghiệp sang 
đất ở đô thị trong năm kế hoạch sử dụng đất 2019 tại phường 3 nhưng chưa hoàn 
tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2019. Trên địa bàn quận 11 
chỉ còn đất trồng cây hàng năm khác. 

Đất phi nông nghiệp: 
Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 512,66ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

là 512,99ha tăng 0,33ha từ đất nông nghiệp chuyển sang, tuy nhiên thực tế chưa 
thực hiện diện tích vẫn là 512,66ha (không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 
2018). Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2019 phần diện tích 
đất nông nghiệp chưa thực hiện chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp như 
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kế hoạch đề ra. Chi tiết từng loại đất như sau:  
+  Đất quốc phòng: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 1,40ha, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019 được duyệt 1,41ha tăng 0,01ha. Kết quả chưa thực hiện, diện 
tích không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2019. Nguyên nhân: Kế hoạch 
xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự Quận 11 tuy đã được triển khai thực 
hiện nhưng chưa hoàn thành.  

+ Đất an ninh: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 1,54ha, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2019 được duyệt 1,54ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện 
trạng.  

+ Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 9,43ha, kế 
hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 8,29ha giảm 1,14ha. Kết quả chưa 
thực hiện và không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. Nguyên nhân: Dự 
án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng 278-284 Lãnh Binh Thăng, 
phường 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 đến cuối năm 2018 là 
25,19ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 21,05ha giảm 4,14ha, 
tuy nhiên chưa thực hiện được diện tích không thay đổi so với hiện trạng cuối 
năm 2018. Nguyên nhân: Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội khu Tống Văn 
Trân (Khu I và khu II Tống Văn Trân, phường 5, quận 11) tiếp tục bán đấu giá 
theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Dự án Trung tâm thương mại 
và căn hộ phường 14 đang triển khai thực hiện;...    

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Hiện 
trạng đến cuối năm 2018 là 219,63ha, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được 
duyệt là 212,13ha giảm 7,50ha, thực tế chưa thực hiện được công trình và không 
thay đổi so với hiện trạng. Nguyên nhân do các dự án đang triển khai thực hiện 
nhưng chưa hoàn thành thủ tục về đất đai và trong năm 2019, cụ thể:  

+ Đất cơ sở văn hoá: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 27,73ha, kế hoạch 
sử dụng đất được duyệt 26,79ha giảm 0,94ha, tuy nhiên kết quả chưa thực hiện 
được, diện tích không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2019.  

+ Đất cơ sở y tế: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 1,40ha, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2019 được duyệt 1,4ha, diện tích không thay đổi so với hiện trạng 
cuối năm 2018.  

+ Đất cơ sở giáo dục: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 16,42ha, kế hoạch 
sử dụng đất được duyệt 19,08ha tăng 2,66ha, tuy nhiên kết quả chưa thực hiện 
được, diện tích không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2019. Nguyên nhân: 
các dự án đất giáo dục chuyển tiếp sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tiếp tục 
thực hiện (Dự án Xây dựng mới trường THPT khu trường đua Phú Thọ (đạt 
chuẩn khu vực) đang chờ Ủy ban nhân dân Thành phố giao đất để thực hiện; dự 
án xây dựng trường mầm non phường 4 đang triển khai thực hiện; Dự án Xây 
dựng mới trường Mầm non phường 06, quận 11 chuyển vị trí dự án;...).    

+ Đất cơ sở thể dục, thể thao: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 35,51ha, 
kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt 24,31ha, diện tích cuối năm 2019 là 
35,51ha không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2018.  
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+ Đất cơ sở dịch vụ về xã hội: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 0,01ha, kế 
hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt 0,01ha, diện tích cuối năm 2019 là 
0,01ha không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2018.   

+ Đất giao thông: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 125,45ha, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2019 được duyệt 127,43ha, tăng 1,98ha, diện tích cuối năm 2019 
là 125,45ha không đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. 

+ Đất thuỷ lợi: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 10,56ha, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2019 được duyệt 10,59ha, tăng 0,03ha, diện tích cuối năm 2019 là 
10,56ha không đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. 

+ Đất năng lượng: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 0,76ha, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2019 được duyệt 0,76ha, diện tích không thay đổi, diện tích cuối 
năm 2019 là 0,76ha không đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. 

+ Đất bưu chính viễn thông: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 0,1ha, kế 
hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt 0,1ha, diện tích không thay đổi, diện 
tích cuối năm 2019 là 0,1ha không đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. 

+ Đất chợ: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 1,68ha, kế hoạch sử dụng đất 
năm 2019 được duyệt 1,67ha, diện tích giảm 0,01ha, diện tích cuối năm 2019 là 
1,68ha không đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 0,07ha, kế 
hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 0,07ha, kết quả chưa thực hiện 
không, diện tích không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2018.   

+ Đất ở tại đô thị: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 237,82ha, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2019 được duyệt là 241,85ha tăng 4,03ha, kết quả chưa thực hiện 
không thay đổi so với hiện trạng cuối năm 2018. Do không thực hiện được các 
dự án chuyển mục đích sang đất ở đô thị các dự án Khu thương mại dịch vụ kết 
hợp nhà ở cao tầng 278-284 Lãnh Binh Thăng, phường 11; Dự án Trung tâm 
thương mại và căn hộ phường 14; ... và hộ gia đình, hộ ông Tuấn Tú Hưng 
phường 05 vị trí được thống kê đất đai là đất ở đô thị (ODT) nên không làm thay 
đổi mục đích sử dụng đất.  

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 5,83ha, 
kế hoạch được duyệt là 5,95ha tăng 0,12ha, hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là 
5,83ha, kết quả không thay đổi so với hiện trạng.  

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng đến cuối năm 
2018 là 0,23ha, kế hoạch được duyệt là 0,23ha. Kết quả thực hiện không thay 
đổi so với hiện trạng.  

+ Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 10,16ha, kế hoạch 
được duyệt là 10,32ha, tăng 0,16ha so với hiện trạng. Kết quả thực hiện không 
thay đổi so với hiện trạng. Nguyên  nhân: do Dự án Bồi thường, giải tỏa, khôi 
phục khuôn viên di tích chùa Phụng Sơn và Dự án Bồi thường, giải tỏa, khôi 
phục khuôn viên di tích chùa Giác Viên đang tiến hành, chưa hoàn thành thủ tục 
về đất đai.  

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Hiện trạng 
đến cuối năm 2018 là 0,03ha, kế hoạch được duyệt là 0,03ha. Kết quả thực hiện 
không thay đổi so với hiện trạng.  
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+ Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 0,01ha, kế 
hoạch được 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 đến cuối năm 2018 là 
1,02ha, kế hoạch được duyệt là 9,80ha tăng 8,78ha. Kết quả chưa thực hiện, 
nguyên nhân do dự án Xây dựng công viên khu trường đua Phú Thọ (Ủy ban 
nhân dân Thành phố đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 
trường đua Phú Thọ, phường 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 được duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
Khu Trường đua Phú Thọ, Phường 15, Quận 11).   

+ Đất cơ sở tín ngưỡng: Hiện trạng đến cuối năm 2018 là 0,29ha, kế hoạch 
được duyệt là 0,32ha. Kết quả thực hiện không thay đổi so với hiện trạng. 

* Đánh giá theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 
2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý 
quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn 
thành phố: Dự án Mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng-3 tháng 2- Lê 
Đại Hành - Phó Cơ Điều đăng ký mới trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2016.     

- Dự án Mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng-3 tháng 2- Lê Đại Hành 
- Phó Cơ Điều, địa điểm phường 6,7,13,15, diện tích là 0,39ha: Không đưa vào 
kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11 do chưa triển khai thực hiện và Dự 
án đăng ký năm 2016, quá 03 kỳ kế hoạch sử dụng đất và dự án không khả thi.  

 - Dự án Cải tạo, mở rộng hẻm 416 Lạc Long Quân. Nguyên nhân: Dự án 
đăng ký Kế hoạch sử dụng đất từ  năm 2015 kêu gọi nhân dân tự nguyện hiến đất 
và nâng cấp, mở rộng hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” 
gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động người dân tháo dỡ hiến đất; đề xuất 
không đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. 

- Dự án Trường mầm non (207 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11). 
Nguyên nhân: Dự án đăng ký Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 kêu gọi xã hội 
hóa. Đến nay, dự án chưa tìm được chủ đầu tư. Đề xuất không đưa vào Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020. 

- Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ phường 14 quận 11 (đăng ký Kế 
hoạch sử dụng đất từ năm 2018). Nguyên nhân: Chủ trương đầu tư và công nhận 
chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và căn hộ tại số 220 đường Bình Thới, 
phường 14 quận 11 theo Văn bản số 5307/UBND-ĐT ngày 24/8/2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố đã hết hạn. Đề xuất không đưa vào Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2020. 

2.2 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019:   
* Về mặt đạt được  
  Việc lập kế hoạch sử dụng đất của Quận 11 kỳ trước đã tuân thủ các 

nguyên tắc, căn cứ và trình tự, nội dung và pháp luật đất đai quy định. Các chỉ 
tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về đất đai, việc thực hiện quy hoạch đã bám sát và đúng các 
chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.    
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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 
nước về đất đai, ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội, giảm tranh chấp và 
lượng đơn thư khiếu nại trên địa bàn Quận 11. 

  Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 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 như sau: 
- Một số công trình dự án có sử dụng vốn ngân sách chưa thực hiện do việc 

bố trí nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch được duyệt dẫn đến không đáp ứng 
về mặt thời gian như kế hoạch đã đề ra, việc chưa huy động được 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.   

- Một số công trình dự án gặp khó khăn trong việc xử lý di dời các đối 
tượng có đất bị thu hồi cũng như gặp khó khăn về các vướng mắt về mặt thủ tục, 
pháp lý (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 tư gặp khó khăn về tài 
chính dẫn đến công trình, dự án chưa được triển khai thực hiện như kế hoạch đã 
được phê duyệt (....).  

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 chưa 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 đưa vào trong kế hoạch sử dụng đất để góp phần nâng cao hiệu quả trong 
công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.  

2.3 Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019: 
* Nguyên nhân khách quan: 
- Một số công trình dự án chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư để triển khai 

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

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

- 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.   
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* Nguyên nhân chủ quan: 
a. Dự án có thu hồi đất (9 dự án): 
Các dự án vướng chính sách bồi thường (02 dự án): 
- Dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11: dự án gặp vướng mắc do 

phải xác định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt giá thuê, giá bán căn hộ chung 
cư bố trí cho ông Nguyễn Văn Quan bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua đó, Sở Xây 
dựng có Văn bản số 4774/SXD-KTXD ngày 23/4/2019 và Sở Tài nguyên và 
Môi trường có Văn bản số 7688/STNMT-KTĐ ngày 13/9/2019 đề nghị Ủy ban 
nhân dân Quận 11 thực hiện việc thẩm định, phê duyệt giá thuê, giá bán căn hộ 
chung cư bố trí cho ông Nguyễn Văn Quan theo quy định được ban hành kèm 
theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. Qua rà soát, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã có Văn bản số 
1705/UBND-BTGPMB ngày 25/11/2019 gửi Sở Tài chính và Văn bản số 
1790/UBND-BTGPMB ngày 13/12/2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, xin 
ý kiến các sở ngành về các điều khoản áp dụng thực hiện để có cơ sở xây dựng 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án.  

- Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư nút giao thông Ông Ích Khiêm - 
Bình Thới - Lãnh Binh Thăng và dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng 
đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích 
Khiêm): Quy trình duyệt dự án bồi thường còn đang chờ thành phố ban hành, 
thời gian kéo dài dẫn đến giá đền bù tăng, làm tăng vốn bồi thường dự án, phải 
thực hiện điều chỉnh vốn dự án.  

Các dự án phải triển khai thực hiện cắm mốc theo quy hoạch được duyệt 
(01 dự án):  

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: Dự án phải triển khai cắm 
mốc theo quy hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Đến ngày 
13/09/2018, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Văn bản số 4487/SQHKT-QLTHQH-
PC hướng dẫn Ủy ban nhân dân Quận 11 thực hiện thủ tục cắm mốc giới theo 
quy hoạch được duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trường đua 
Phú Thọ, phường 15 quận 11. Chủ đầu tư còn lúng túng trong quá trình triển 
khai thực hiện. Đến nay, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành kế hoạch cắm 
mốc, tiến hành khảo sát thực địa xác định ranh mốc để tiếp tục thực hiện các 
bước tiếp theo. Hai dự án này tiếp tục được ghi vốn thực hiện theo Quyết định 
số 2861/QĐ-UBND ngày 05/07/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Các dự án triển khai chậm do chủ đầu tư còn lúng túng trong việc xác định 
ranh và thu hồi đất của các tổ chức (01 dự án): 

Dự án Xây dựng đường Vành đai công viên Đầm Sen: Chủ đầu tư còn lúng 
túng trong việc xác định ranh và diện tích đất thu hồi của các tổ chức: chùa Giác 
Viên, Công viên văn hóa Đầm Sen. Sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố ban 
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hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2019 về điều chỉnh ranh và diện 
tích thu hồi đất của dự án. Ủy ban nhân dân Quận 11 đã khẩn trương triển khai 
thực hiện, đã ban hành thông báo thu hồi đất, thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư dự án theo Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 11/05/2019; 
Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 về phê duyệt kế hoạch thu hồi 
đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án “Xây dựng đường 
vành đai Công viên Đầm Sen” tại Phường 3, Quận 11. 

Các dự án có phương án thiết kế yêu cầu quy mô lớn, cần phải điều chỉnh 
vị trí dự án (01 dự án): 

Dự án Xây dựng mới trường mầm non Phường 06: Phương án thiết kế yêu 
cầu quy mô lớn phải điều chỉnh sang vị trí mới số 206-208 Trần Quý, phường 6 
quận 11. Ngày 06/05/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 
3326/STNMT-QLĐ hướng dẫn Ủy ban nhân dân Quận 11 lập các thủ tục để thu 
hồi đất, triển khai dự án tại địa chỉ số 206-208 Trần Quý, phường 6 quận 11. 
Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Quyết định số 
1667/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương điều chỉnh vị trí dự án sang địa chỉ số 
206-208 Trần Quý, phường 6 quận 11. Dự án xin điều chỉnh vị trí đã được Hội 
đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về danh 
mục các dự án điều chỉnh có thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các dự án phải điều chỉnh quy hoạch lộ giới (04 dự án): 
- Dự án Thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú ra đường Hòa Bình: Dự án 

chậm triển khai do phải điều chỉnh quy hoạch lộ giới từ 20m xuống còn 13m. 
Dự án tiếp tục được Ủy ban nhân dân Thành phố ghi vốn theo Quyết định số 
2861/QĐ-UBND ngày 05/07/2019. Hiện nay, chủ đầu tư triển khai thực hiện dự 
án giảm quy mô lộ giới, chưa có chủ trương điều chỉnh quy hoạch lộ giới từ 20m 
xuống còn 13m. 

- Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo, mở rộng đường 
Lạc Long Quân (đoạn từ đường Bình Thới đến Tân Hóa): Dự án chậm triển khai 
do phải điều chỉnh quy hoạch lộ giới từ 30m xuống còn 22m theo chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 7330/UBND-ĐT ngày 15/12/2016. 
Hiện nay, chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch 
lộ giới. Dự án tiếp tục được Ủy ban nhân dân Thành phố ghi vốn theo Quyết 
định số 2861/QĐ-UBND ngày 05/07/2019. 

- Dự án Bồi thường, giải tỏa, khôi phục khuôn viên di tích chùa Giác Viên: 
dự án tiếp tục được Ủy ban nhân dân Thành phố ghi vốn theo Quyết định số 
2861/QĐ-UBND ngày 05/07/2019. Hiện nay, chủ đầu tư đã lập bản đồ vị trí khu 
đất các căn nhà bị ảnh hưởng giải tỏa của dự án. 

- Dự án Bồi thường, giải tỏa, khôi phục khuôn viên di tích chùa Phụng Sơn: 
dự án tiếp tục được Ủy ban nhân dân Thành phố ghi vốn theo Quyết định số 
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2861/QĐ-UBND ngày 05/07/2019. Hiện nay, chủ đầu tư đã lập bản đồ vị trí khu 
đất các căn nhà bị ảnh hưởng giải tỏa của dự án. 

b. Dự án chuyển mục đích sử dụng đất (06 dự án): 
- Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội Tống Văn Trân (Khu I và Khu II Tống 

Văn Trân Phường 05) và: Dự án gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục hỗ trợ, di 
dời các đơn vị sử dụng mặt bằng (trong đó có Công ty Cổ phần nhựa Phú Thọ 
thuê mặt bằng tại số 2 Tống Văn Trân, phường 05 quận 11). Hiện nay, Công ty 
Cổ phần nhựa Phú Thọ đã bàn giao mặt bằng trống cho Ủy ban nhân dân Quận 
11 theo Biên bản làm việc ngày 31/10/2019. Ủy ban nhân dân Quận 11 sẽ tiếp 
tục giải quyết các trường hợp còn lại.  

- Dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh 
Binh Thăng, phường 11, quận 11): Ủy ban nhân dân Quận 11 đã liên hệ Sở Tài 
chính xin ý kiến, tiếp tục thực hiện các thủ tục bán đấu giá.  

- Dự án Chỉnh trang hẻm 104-106 Phú Thọ, phường 02 quận 11: Dự án 
đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố 
phê duyệt theo Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 29/10/2015. Tuy nhiên đến 
ngày 12/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 137/QĐ-
UBND chấp thuận cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành 
phố Hồ Chí Minh sử dụng đất tại số 104-106 đường Phú Thọ, phường 02 quận 
11. Ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân Quận 11 có Văn bản số 99/UBND-
QLĐT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giao lại căn nhà số 104-106 
Phú Thọ, phường 02 quận 11 cho Ủy ban nhân dân Quận 11 để thực hiện mở 
rộng hẻm 106 Phú Thọ, phường 02 quận 11 theo đúng lộ giới được công bố. 

- Dự án Chi cục thú y Thành phố (khu II dự án Tân Phước): dự án đang tiến 
hành các thủ tục pháp lý để tiến hành thực hiện. Tuy nhiên, ngày 12/11/2019, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Văn bản số 10591/VP-ĐT giao Sở 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính (Thường trực Ban chỉ 
đạo 167), Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và Ủy ban nhân dân Quận 11 rà soát toàn bộ quá trình triển khai 
dự án, trong đó có việc giao đất của trụ sở Chi cục thú y và phần đất do nhà 
nước quản lý cho Công ty CP Bất động sản Tân Phước như nội dung Sở Tư 
pháp đã phân tích và đề xuất hướng xử lý phù hợp quy định pháp luật; báo cáo 
Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

- Dự án nhà thiếu nhi Quận 11: Dự án đã được 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 quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Cụm dân cư liên 
phường 8-12-13, Quận 11 tại khu đất số 02 đường Dương Đình Nghệ, phường 08 
Quận 11. Hiện nay, dự án đang xây dựng xong phần móng và tầng hầm. 

- Dự án Xây dựng trạm bơm Cầu Mé: Ngày 22/10/2019, Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình giao thông có Văn bản số 4363/BQLDAGT-HT1 
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báo cáo tiến độ thực hiện dự án: “Hiện nay, nhà thầu đã tiến hành thử tải cọc và 
trình nộp các hồ sơ liên quan lên Tư vấn giám sát phê duyệt để kịp thời triển 
khai thi công cọc đại trà và khẩn trương thi công buồng bơm và các hạng mục 
liên quan để hoàn thành trạm bơm trong năm 2020, phục vụ bơm tiêu thoát 
nước chống ngập cho lưu vực vào mùa mưa năm 2021, đồng bộ với kế hoạch 
hoàn thành của các tuyến cống trên đường Hàn Hải Nguyên, Phú Thọ, Bình 
Thới và Lạc Long Quân”. 
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PHẦN III 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất  
Đến thời điểm hiện tại phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh về 
cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp Quận, 
huyện là phân khai đến năm 2020, không 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 
2019 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 được vượt chỉ tiêu dự thảo phân khai của kế hoạch sử 
dụng đất Thành phố 5 năm (2016-2020) cho Quận theo Văn bản số 
3652/UBND-ĐT ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân bổ 
chỉ tiêu sử dụng đất cho 24 quận, huyện.    

TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT Mã 
HT 
năm 
2019 

Chỉ tiêu 
quy 

hoạch sử 
dụng đất 
đến năm 

2020 

KH sử 
dụng 
đất 

năm 
2020 

Diện 
tích còn 
lại phải 

thực 
hiện 

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

  TỔNG DIỆN TÍCH 
TN=(1)+(2)+(3)   513,73 513,73 513,73   

1 Đất nông nghiệp    NNP 1,07   0,74 -0,74 
1.1 Đất trồng lúa LUA         

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước LUC         

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,07   0,74 -0,74 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN         
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 512,66 513,73 512,99 0,74 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,40 1,00 1,41 -0,41 
2.2 Đất an ninh CAN 1,54 2,00 1,54 0,46 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK         
2.4 Đất khu chế xuất SKT         
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN         
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 9,43 2,00 8,20 -6,20 
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 25,19 14,00 21,63 -7,63 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản SKS         

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 219,63 98,00 212,69 -114,69 
-  Đất cơ sở văn hóa DVH 27,73 39,00 26,88 12,12 
- Đất cơ sở y tế DYT 1,40 1,00 1,38 -0,38 
- Đất cơ sở giáo dục DGD 16,42 22,00 19,19 2,81 
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TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT Mã 
HT 
năm 
2019 

Chỉ tiêu 
quy 

hoạch sử 
dụng đất 
đến năm 

2020 

KH sử 
dụng 
đất 

năm 
2020 

Diện 
tích còn 
lại phải 

thực 
hiện 

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

-  Đất thể dục thể thao DTT 35,51 36,00 24,31 11,69 
-  Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH         
-  Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,01   0,01 -0,01 
-  Đất giao thông DGT 125,45   127,52 -127,52 
-  Đất thủy lợi DTL 10,56   10,59 -10,59 
-  Đất công trình năng lượng DNL 0,76   1,03 -1,03 

-  Đất công trình bưu chính viễn 
thông DBV 0,10   0,10 -0,10 

-  Đất chợ DCH 1,68   1,68 -1,68 
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT         
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL         
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,07   0,07 -0,07 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT         
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 237,82 225,00 240,49 -15,49 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,83 6,00 6,03 -0,03 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức DTS 0,23   0,23 -0,23 
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 10,19 13,00 10,66 2,34 

2.19 Đất làm NT,NĐ, nhà tang lễ, hỏa 
táng NTD 0,03   0,03 -0,03 

2.20 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX         
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,01   0,01 -0,01 
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,02   9,72 -9,72 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,29   0,29 -0,29 
2.24 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON         
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC         
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

3 Đất chưa sử dụng CSD         

 
3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 
3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất   
Trong năm 2019 có nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai 

thực hiện. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do thiếu vốn; một số dự 
án bán đấu giá bị tạm dừng, chuyển mục đích sử dụng đất chưa có nhà đầu tư; 
do đó các dự án trong năm 2019 sẽ được chuyển sang kế hoạch của năm 2020. 



 

- 37 - 

Dự kiến năm 2020 có 23 công trình, dự án trong đó: có 18 công trình, dự án 
trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn 16 phường thực hiện chưa 
xong được chuyển sang thực hiện trong năm 2020.    

Bảng 3: Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2019 thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

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 Phường 15 

2 
Dự án Bồi thường, giải tỏa, tái định cư nút giao 
thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh 
Thăng 

DGT 1,44 Phường 
8,9,10,11,14 

3 Xây dựng công viên khu trường đua Phú Thọ - 
khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên DKV 8,70 Phường 15 

4 Xây dựng mới trường PTTH khu trường đua Phú 
Thọ (đạt chuẩn khu vực) DGD 2,50 Phường 15 

5 
Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội khu Tống Văn 
Trân (Khu I và khu II Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11) 

ODT 2,93 Phường 05 

6 Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng 
(278-284 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11) ODT 1,62 Phường 11 

7 Chỉnh trang hẻm 104-106 Phú Thọ DGT 0,02 Phường 2 

8 Trụ sở Chi cục Thú y Thành phố (Khu II dự án 
Tân Phước) TSC 0,12 Phường 07 

9 Xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi quận 11 DVH 0,30 Phường 08 

10 Xây dựng đường Vành đai công viên Đầm Sen DGT 1,28 Phường 03 

11 
Bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng đường 
dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới 
đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm) 

DGT 0,32 Phường 14 

12 Xây dựng mới trường Mầm non phường 06, quận 
11 DGD 0,06 Phường 06 

13 Xây dựng trường mầm non phường 4 DGD 0,20 Phường 04 

14 Thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú ra đường 
Hòa Bình DGT 0,28 Phường 05 

15 
Bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo, 
mở rộng đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường 
Bình Thới đến Tân Hóa)  

DGT 0,72 Phường 
1,3,10 

16 Xây dựng trạm bơm Cầu Mé DTL 0,03 Phường 03 

17 Bồi thường, giải tỏa, khôi phục khuôn viên di tích 
chùa Phụng Sơn TON 1,9 Phường 02 
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TT HẠNG MỤC LOẠI 
ĐẤT 

DIỆN 
TÍCH 
(ha) 

ĐỊA ĐIỂM 

18 Bồi thường, giải tỏa, khôi phục khuôn viên di tích 
chùa Giác Viên TON 1,4 Phường 03 

   
3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 
3.2.2.1.Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức trong năm 2020 
Danh mục công trình đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020 của 

các tổ chức đăng ký bao gồm 05 hạng mục công trình dự án với quy mô 
0,647ha. Trong đó có các loại đất sau:     

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Đăng ký 01 công trình mới trong năm 
2020 với tổng diện tích là 0,282ha.   

TT HẠNG MỤC LOẠI 
ĐẤT 

DIỆN 
TÍCH 
(ha) 

ĐỊA ĐIỂM 

1 Xây dựng mới  trường THCS Phú Thọ DGD 0,282 Phường 12 

 
+ Đất trụ sở cơ quan: Đăng ký 03 công trình mới trong năm 2020 với tổng 

diện tích là 0,095ha.  

TT HẠNG MỤC LOẠI 
ĐẤT 

DIỆN 
TÍCH 
(ha) 

ĐỊA ĐIỂM 

1 Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 3 TSC 0,006 Phường 3 

2 Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 5 TSC 0,016 Phường 5 

3 Xây dựng mới  trụ sở UBMTTQ quận và Hội Liên 
hiệp phụ nữ TSC 0,073 Phường 8 

 
+ Đất truyền dẫn năng lượng: Đăng ký 01 công trình mới trong năm 2020 

với tổng diện tích là 0,27ha. 

TT HẠNG MỤC LOẠI 
ĐẤT 

DIỆN 
TÍCH 
(ha) 

ĐỊA ĐIỂM 

1 Trạm biến áp 220/110kV Đầm Sen DNL 0,27 Phường 3 

 3.2.2.2 Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân 
Trong năm 2020 ghi nhận có 08 phường đăng ký về chuyển mục đích sử 

dụng đất sử dụng đất trong năm 2020 với quy mô 0,52ha. 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 nhưng phần diện tích này đã được 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 Phường 3 ODT 0,33  

2 Nhu cầu chuyển mục đích 
đất ở Phường 4 ODT 0,01  

3 Nhu cầu chuyển mục đích 
đất ở Phường 5 ODT 0,04  

4 Nhu cầu chuyển mục đích 
đất ở Phường 10 ODT 0,02  

5 Nhu cầu chuyển mục đích 
đất ở Phường 11 ODT 0,02  

6 Nhu cầu chuyển mục đích 
đất ở Phường 14 ODT 0,06  

7 Nhu cầu chuyển mục đích 
đất ở Phường 15 ODT 0,02  

8 Nhu cầu chuyển mục đích 
đất ở Phường 16 ODT 0,02  

 
3.3. 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 2020 của các ngành, lĩnh vực, dự báo nhu cầu sử dụng 
đất cho từng nhóm đất như sau:  

TT CHỈ TIÊU Mã HT 2019 KH 2020 TĂNG+, 
GIẢM- (ha) 

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

  TỔNG DIỆN TÍCH 
TN=(1)+(2)+(3)   513,73 513,73   

1 Đất nông nghiệp    NNP 1,07 0,74 -0,33 
1.1 Đất trồng lúa LUA       

  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       
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 thương mại, dịch vụ TMD 9,43 8,20 -1,23 
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 25,19 21,63 -3,56 
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TT CHỈ TIÊU Mã HT 2019 KH 2020 TĂNG+, 
GIẢM- (ha) 

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

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản SKS   

    
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 219,63 212,69 -6,94 
-  Đất cơ sở văn hóa DVH 27,73 26,88 -0,85 
- Đất cơ sở y tế DYT 1,40 1,38 -0,02 
- Đất cơ sở giáo dục DGD 16,42 19,19 2,76 
-  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 125,45 127,52 2,07 
- Đất thủy lợi DTL 10,56 10,59 0,03 
- Đất công trình năng lượng DNL 0,76 1,03 0,27 

-  Đất công trình bưu chính viễn 
thông DBV 0,10 

0,10   
- Đất chợ DCH 1,68 1,68   

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT       
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL       
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,07 0,07   
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT       
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 237,82 240,49 2,67 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,83 6,03 0,20 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức DTS 0,23 0,23   
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 10,19 10,66 0,47 

2.19 Đất làm NT,NĐ, nhà tang lễ, hỏa 
táng NTD 0,03 

0,03   
2.20 Đất sản xuất VLXD, 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 1,02 9,72 8,70 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,29 0,29   
2.24 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON       
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC       

 
3.3.1. Chỉ tiêu đất nông nghiệp. 
Kế hoạch năm 2020 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 Phường 3.  

3.3.2. Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp. 
a) Chỉ tiêu đất quốc phòng: 
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Kế hoạch 2020 diện tích đất quốc phòng trên địa bàn Quận 11 là 1,41ha 
tăng 0,01ha so với diện tích hiện trạng đất quốc phòng năm 2019.    

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất quốc 
phòng cụ thể như 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 Phường 15 TSC: 0,01 

 
b) Chỉ tiêu đất an ninh: 
Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 1,54ha.  
c) Chỉ tiêu sử dụng đất thương mại, dịch vụ: 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất thương mại dịch vụ trên địa 

bàn Quận 11 là 8,20ha giảm 1,23ha so với diện tích hiện trạng đất thương mại 
dịch vụ năm 2019. 

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất thương 
mại dịch vụ thể như sau:    

+ Biến động giảm: giảm 1,23ha.   
* Chuyển sang đất ở tại đô thị: 1,16ha.   
* Chuyển sang đất giáo dục và đào tạo: 0,07ha.  

Diện tích đất thương mại dịch vụ giảm 1,23ha do triển khai dự án sau:   

TT Công trình, dự án Loại 
đất Địa điểm Diện tích 

(ha) 

1 
Khu thương mại dịch vụ kết hợp 
nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh Binh 
Thăng, phường 11, Quận 11) 

ODT Phường 11 TMD: 1,13 
DVH: 0,49 

2 Xây dựng mới trường Mầm non 
phường 06, quận 11 DGD Phường 6 TMD: 0,06 

3 Xây dựng mới trường THCS Phú 
Thọ DGD Phường 12 TMD: 0,01 

4 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở tại 
đô thị phường 4, quận 11 ODT Phường 4 TMD: 0,01 

5 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở tại 
đô thị phường 15, quận 11 ODT Phường 15 TMD: 0,02 

  
d) Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 
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 Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp trên địa bàn Quận 11 là  21,63ha giảm 3,56ha so với diện tích hiện trạng 
đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2019. Diện tích đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp giảm chủ yếu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương và 
chuyển mục đích sang đất ở của các dự án.    

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp cụ thể như sau:    

 + Biến động giảm: giảm 3,56ha.   
 * Chuyển sang đất cơ sở phát triển hạ tầng: 0,5ha.   
 * Chuyển sang đất ở tại đô thị: 2,97ha.   
 * Chuyển sang đất trụ sở của cơ quan: 0,09ha.    

e) Chỉ tiêu  đất phát triển hạ tầng: 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất phát triển hạ tầng trên địa 

bàn Quận 11 là 212,69ha, thực giảm 6,94ha so với diện tích hiện trạng đất phát 
triển hạ tầng năm 2019. 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 
trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên và sự 
chuyển dịch giữa đất thể dục thể thao đối sang đất cơ sở giáo dục là 2,5ha.  

(1)  Đất xây dựng cơ sở văn hóa:  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất cơ sở văn hóa trên địa bàn 

Quận 11 là 26,88ha thực giảm 0,85ha so với diện tích hiện trạng sử dụng đất cơ 
sở văn hóa năm 2019. Diện tích đất cơ sở văn hóa giảm do chuyển 0,49ha đất cơ 
sở văn hóa sang đất ở đô thị tại phường 11, chuyển 0,39ha sang đất giao thông 
và chuyển 0,27ha sang đất truyền dẫn năng lượng. 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 được trích từ tổng diện tích đất khu vui chơi, giải trí khu công viên 
đường Dương Đình Nghệ).  

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất cơ sở văn 
hóa cụ thể như sau: 

+ Biến động tăng: tăng 0,30ha. 
* Chuyển từ đất sản xuất 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 Phường 8 SKC: 0,30 

 
+ Biến động giảm: giảm 1,15ha. 
* Chuyển sang đất ở tại đô thị: 0,49ha; 
* Chuyển sang đất giao thông: 0,39ha; 
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* Chuyển sang đất truyền dẫn năng lượng: 0,27ha. 
Diện tích đất cơ sở văn hóa giảm 1,15ha do triển khai thực hiện dự án sau: 

TT Công trình, dự án Loại 
đất Địa điểm Diện tích 

(ha) 

1 
Khu thương mại dịch vụ kết hợp 
nhà ở cao tầng (278-284 Lãnh Binh 
Thăng, phường 11, Quận 11) 

ODT Phường 11 TMD: 1,13 
DVH: 0,49 

2 Xây dựng đường Vành đai công 
viên Đầm Sen DGT Phường 3 

ODT: 0,32 
DVH: 0,39 
TON: 0,09 

3 Trạm biến áp 220/110kV Đầm Sen DNL Phường 3 DVH: 0,27 

  
(2) Đất y tế:  
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đất cơ sở y tế là 1,38ha, giảm 0,02ha so 

với diện tích hiện trạng năm 2019. 
Diện tích giảm do chuyển sang đất ở đô thị phường 16 là 0,02ha. 

  (3) Đất giáo dục và đào tạo:  
   Kế hoạch 2020 diện tích đất giáo dục và đào tạo trên địa bàn Quận 11 là 

19,19ha thực tăng 2,76ha so với diện tích hiện trạng đất giáo dục và đào tạo năm 
2019. 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 trường PTTH khu trường đua Phú Thọ tại 
phường 15, xây dựng mới trường mầm non Phường 6, xây dựng trường mầm 
non phường 4. 

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất giáo dục 
và đào tạo cụ thể như sau:    

 + Biến động tăng: tăng 2,77ha. 
 * Chuyển từ đất sản xuất phi nông nghiệp: 0,17ha. 
 * Chuyển từ đất thể dục thể thao: 2,50ha. 
 * Chuyển từ đất ở đô thị: 0,03ha. 
* Chuyển từ đất thương mại dịch vụ: 0,07ha.  

Diện tích đất cơ sở giáo dục tăng 2,76ha do thực hiện các dự án sau: 

 
TT Công trình, dự án Loại 

đất Địa điểm Diện tích 
(ha) 

1 Xây dựng mới trường PTTH khu trường 
đua Phú Thọ (đạt chuẩn khu vực) DGD Phường 15 DTT: 2,50 

2 Xây dựng mới trường mầm non Phường 06 DGD Phường 6 TMD: 0,06  

3 Xây dựng Trường mầm non Phường 04 DGD Phường 04 ODT: 0,03 
SKC: 0,17 

4 Xây dựng mới  trường THCS Phú Thọ DGD Phường 12 TMD: 0,008 
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 + Biến động giảm: giảm 0,01ha. 
* Chuyển sang đất trụ sở cơ quan: 0,01ha (0,006ha). 

Diện tích đất cơ sở giáo dục giảm 0,006ha do triển khai thực hiện dự án sau: 

TT Công trình, dự án Loại 
đất Địa điểm Diện tích 

(ha) 

1 Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy 
quân sự phường 3 TSC Phường 3 DGD: 0,006 

  
 (4) Đất thể dục, thể thao:  
Kế hoạch 2020 diện tích đất thể dục, thể thao trên địa bàn Quận là 24,31ha 

giảm 11,20ha so với diện tích hiện trạng đất thể dục, thể thao năm 2019. 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 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất thể dục, 
thể thao cụ thể như sau:   

+ Biến động giảm: giảm 11,20ha.  
* Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí: 8,70ha.  
* Chuyển sang đất giáo dục: 2,50ha.  

 Diện tích đất thể dục, thể thao giảm 11,20ha 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 trường PTTH khu trường 
đua Phú Thọ (đạt chuẩn khu vực) DGD Phường 15 DTT : 2,50 

2 
Xây dựng công viên khu trường đua Phú 
Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh 
thiếu niên 

DKV Phường 15 DTT: 8,70 

 (5) Đất cơ sở khoa học và công nghệ:  
Hiện trên địa bàn Quận chưa có chỉ tiêu loại đất này. 
(6) Đất dịch vụ xã hội:  
Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 0,01ha. 

  (7) Đất giao thông:  
 Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất giao thông trên địa bàn Quận 

là 127,52ha thực tăng 2,07ha so với diện tích hiện trạng đất giao thông năm 
2019. Trong năm kế hoạch 2020 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 đường Lạc Long Quân, 
Nguyễn Văn Phú.   

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất giao 
thông cụ thể như sau:  
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 Diện tích giảm 0,03ha chuyển sang đất thủy lợi (Xây dựng Trạm bơm Cầu 
Mé, diện tích 0,03ha). 

 + Biến động tăng: Tăng 2,10ha.  
* Chuyển từ đất sản xuất phi nông nghiệp: 0,03ha.  
* Chuyển từ đất ở đô thị: 1,59ha.  
* Chuyển từ đất cơ sở văn hoá: 0,39ha. 
* Chuyển từ đất cơ sở tôn giáo: 0,09ha. 

Diện tích đất giao thông tăng 2,10ha do triển khai thực hiện các dự án sau: 

TT Công trình, dự án Loại 
đất Địa điểm Diện tích 

(ha) 

1 Xây dựng đường Vành đai công viên Đầm 
Sen DGT Phường 3 

ODT: 0,32 
DVH: 0,39 
TON: 0,09 

2 
Dự án Bồi thường, giải tỏa, tái định cư nút 
giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Thới - 
Lãnh Binh Thăng 

DGT Phường 8, 
9, 10, 11, 14 

ODT: 0,15 
SKC: 0,03 

3 Chỉnh trang hẻm 104-106 Phú Thọ DGT Phường 2 ODT: 0,02 

4 

Bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng 
đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ 
đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích 
Khiêm) 

DGT Phường 14 ODT: 0,1 

5 Thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú ra 
đường Hòa Bình DGT Phường 5 ODT: 0,28 

6 
Bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ 
cải tạo, mở rộng đường Lạc Long Quân 
(đoạn từ đường Bình Thới đến Tân Hóa) 

DGT Phường 1, 
3, 10 ODT: 0,72 

 
(8) Đất thủy lợi:  
Kế hoạch 2020 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 2019. Diện tích tăng do triển 
khai dự án Xây dựng Trạm bơm Cầu Mé. 

(9) Đất công trình năng lượng: 
Kế hoạch 2020 diện tích đất truyền dẫn năng lượng trên địa bàn Quận là 

1,03ha tăng 0,27ha so với diện tích hiện trạng đất năng lượng năm 2019. Diện 
tích tăng do triển khai dự án Trạm biến áp 220/110kV Đầm Sen.   

 (10) Đất công trình bưu chính, viễn thông:  
Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 0,10ha. 
 (11) Đất chợ:  
Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 1,68ha. 
 f) Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử - văn hóa  
 Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2019 không có chỉ tiêu loại đất này.  
g) Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải 
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Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 0,07ha.  
h) Chỉ tiêu đất ở: 
 Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất ở đô thị trên địa bàn Quận 

11 là 240,39ha thực tăng 2.67ha so với diện tích hiện trạng đất ở năm 2019. 
Diện tích đất ở tại đô thị tăng do đáp ứng nhu cầu triển khai một số dự án nhà ở 
thương mại. 

 Trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất ở cụ thể như sau: 
 + Biến động giảm: giảm 2,30ha 
 * Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,12ha. 
 * Chuyển sang đất giáo dục: 0,03ha. 
 * Chuyển sang đất giao thông: 1,59ha. 
 * Chuyển sang đất cơ sở tôn giáo: 0,56ha. 
+ Biến động tăng: tăng 5,86ha. 
* Chuyển từ đất trồng cây hàng năm: 0,33ha. 
* Chuyển từ đất thương mại dịch vụ: 1,16ha. 
* Chuyển từ đất sản xuất phi nông nghiệp: 2,97ha. 
* Chuyển từ đất cơ sở văn hóa: 0,49ha. 
* Chuyển từ đất cơ sở y tế: 0,02ha. 

  Diện tích đất ở tăng 4,97ha 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, phường 5, Quận 11)  

ODT Phường 5 SKC: 2,93 

2 
Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao 
tầng (278-284 Lãnh Binh Thăng, phường 
11, Quận 11) 

ODT Phường 11 TMD: 1,13 
DVH: 0,49 

3 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở phường 3 ODT Phường 3 HNK: 0,33 
4 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở phường 4 ODT Phường 4 TMD: 0,01 
5 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở phường 5 ODT Phường 5 0,04 
6 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở phường 10 ODT Phường 10 SKC: 0,02 
7 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở phường 11 ODT Phường 11 SKC: 0,02 
8 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở phường 14 ODT Phường 14 0,06 
9 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở phường 15 ODT Phường 15 TMD: 0,02 

10 Nhu cầu chuyển mục đích đất ở phường 16 ODT Phường 16 DYT: 0,02 
   

i) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 
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  Kế hoạch 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan trên địa bàn Quận 11 
là 6,03ha thực tăng 0,20ha so với diện tích hiện trạng đất xây dựng trụ sở cơ 
quan năm 2019. Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng do thực hiện dự án 
Trụ sở Chi cục Thú y Thành phố (Khu II dự án Tân Phước); Xây dựng mới  trụ 
sở UBMTTQ quận và Hội Liên hiệp phụ nữ tại phường 8, xây dựng ban chỉ huy 
quân sự phường 3 và xây dựng ban chỉ huy quân sự phường 5. 

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất xây dựng 
trụ sở cơ quan cụ thể như sau:   

+ Biến động giảm: giảm 0,01ha sang đất quốc phòng. 
+ Biến động tăng: tăng 0,21ha 
* Chuyển từ đất ở đô thị: 0,12ha. 
* Chuyển từ đất cơ sở giáo dục: 0,01ha. 
* Chuyển từ đất sản xuất kinh doanh: 0,089ha. 

Diện tích đất trụ sở cơ quan tăng 0,21ha do thực hiện các dự án sau: 

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 Phước) TSC Phường 7 ODT: 0,12 

2 Xây dựng mới  trụ sở UBMTTQ quận và 
Hội Liên hiệp phụ nữ TSC Phường 8 SKC: 0,073 

3 Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự 
phường 3 TSC Phường 3 DGD: 0,006 

4 Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự 
phường 5 TSC Phường 5 SKC: 0,016 

 
 j. Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp 

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 0,23ha. 
k. Đất cơ sở tôn giáo: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất cơ sở tôn giáo trên địa bàn 
Quận 11 là 10,66ha thực tăng 0,47ha so với diện tích hiện trạng đất cơ sở tôn 
giáo năm 2019. Diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng do thực hiện Bồi thường, giải 
tỏa, khôi phục khuôn viên di tích chùa Phụng Sơn và chùa Giác Viên 

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất xây dựng 
trụ sở cơ quan cụ thể như sau:  

+ Biến động tăng: Tăng 0,56ha. 
* Chuyển từ đất ở đô thị: 0,56ha. 

Diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng 0,56ha do triển khai các dự án sau:  

TT Công trình, dự án Loại 
đất Địa điểm Diện tích 

(ha) 

1 Bồi thường, giải tỏa, khôi phục khuôn 
viên di tích chùa Phụng Sơn TON Phường 2 ODT: 0,46 
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TT Công trình, dự án Loại 
đất Địa điểm Diện tích 

(ha) 

2 Bồi thường, giải tỏa, khôi phục khuôn 
viên di tích chùa Giác Viên TON Phường 3 ODT: 0,1 

 

+ Biến động giảm: giảm 0,09ha.  

* Chuyển sang đất giao thông: 0,09ha (Xây dựng đường Vành đai công 
viên Đầm Sen) 

l) Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 
  Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 0,03ha. 
 m) Đất sinh hoạt cộng đồng:  

Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 0,01ha. 
n) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng trên địa bàn Quận là 9,72ha tăng hơn 8,7ha so với diện tích hiện trạng đất 
khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2019.  

 Dự kiến trong năm 2020 chu chuyển đất đai đối với chỉ tiêu đất khu vui 
chơi, giải trí công cộng cụ thể như sau:  

 + Biến động tăng: Tăng 8,7ha. 
  * Chuyển từ đất thể dục, thể thao: 8,70ha. 

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 8,70ha 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 khu trường đua 
Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ 
thanh thiếu niên 

DKV 
Phường 

15 
DTT: 8,70 

 
o) Đất cơ sở tín ngưỡng: 
Ổn định so với diện tích hiện trạng năm 2019 với 0,29ha. 

p) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 
Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2019 chưa có chỉ tiêu loại đất này. 

q) Đất mặt nước chuyên dùng:  
Hiện trên địa bàn Quận trong năm 2019 chưa có chỉ tiêu loại đất này. 
3.4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 
3.4.1. Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp: 
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+ 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: 0,33ha, tại phường 3. 

3.4.2. Chuyển mục đích nội bộ đất nông nghiệp: 
Trên địa bàn quận 11 thì có Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở (PKO/OCT) trong năm kế hoạch diện tích chỉ tiêu này là 
4,64ha. Cụ thể danh sách chuyển từng phường như sau:    

  - Phường 4 là: 0,01ha. 
  - Phường 5 là: 2,93ha. 
  - Phường 10 là: 0,02ha. 
  - Phường 11 là: 1,64ha. 
  - Phường 15 là: 0,02ha. 
  - Phường 16 là: 0,02ha.  
Chi tiết các hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích như sau: 

TT ĐỊA CHỈ PHƯỜNG TỜ THỬA DIỆN TÍCH 
(m2) 

1 297/23/16 Lạc Long Quân 3 5 33 237 
2 297/23/16 Lạc Long Quân 3 6 401 477,2 
3 247/109/7 Lạc Long Quân 3 11 82 155,4 
4 247/40 Lạc Long Quân 3 6 1 2446,5 

5 
Kế số 113G/14/5 Lạc Long 
Quân 

3 33 65 (1p) 182,1 

6 
Kế số 113G/14/7 Lạc Long 
Quân 

3 33 
401-402  
(65(1p)) 

208,4 

7 54 Tân Khai 4 9 111 68,9 
8 50/4 Hòa Bình 5 65 5 122,4 
9 50/8 Hòa Bình 5 65 4 75,4 

10 50/10 Hòa Bình 5 65 3 78,7 
11 64/29 Hòa Bình 5 58 411 103,9 
12 224 Lạc Long Quân 10 8 60 231,9 
13 145D Bình Thới 11 22 10 146,1 
14 50/3 Bình Thới 14 43 24 642 
15 265 Lý Thường Kiệt 15 25 60 165,1 
16 1511-1513 Đường 3 Tháng 2 16 25 25 193,4 

TỔNG DIỆN TÍCH 5.534,4 

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo 
quy định pháp luật; đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đã được phê duyệt và chương trình phát triển nhà ở riêng lẻ theo đúng 
quy định. 
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3.5. Diện tích cần thu hồi trong năm 2020 
3.5.1. Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi: 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 11 không có diện 
tích đất nông nghiệp thu hồi.  

3.5.2. Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi: 
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 11 diện tích đất 

phi nông nghiệp thu hồi là 14,28ha, trong đó:  
- Đất thương mại, dịch vụ thu hồi 0,06ha. 
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thu hồi 0,2ha. 
- Đất phát triển hạ tầng thu hồi 11,86ha.  
- Đất ở tại đô thị thu hồi 2,06ha. 
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,01ha. 
-  Đất cơ sở tôn giáo thu hồi 0,09ha. 
(Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2020 được thể hiện chi tiết 

đến cấp xã tại biểu 08KH-CH) 
3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 
Hiện tại trên địa bàn Quận 11 chỉ tiêu đất chưa sử dụng không có chỉ tiêu 

loại đất này.   
3.7. Danh mục dự án, công trình thực hiện trong năm 2020 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Quận 11 triển khai thực hiện 

27 công trình dự án và các nhu cầu chuyển mục đích sử dụng của các hộ dân với 
tổng diện tích trên 0,55ha.   

(Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2020 của Quận 11 
thể hiện chi tiết trong biểu 10/CH) 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020.  

3.8.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai. 
- Luật đất đai năm 2013; 
- Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định 

giá đất; 
- Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  
- Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về 

việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 
- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 15 năm 
2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân 
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; 
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- Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02/10/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 
11 về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020;  

- Số liệu các nguồn thu từ đất trên địa bàn Quận trong năm 2019, năm 
2020.   

3.8.2. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai. 
Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai bao gồm: Các khoản chi 

cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; và các khoản thu từ việc giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.  

Thực hiện phương án kế họach sử dụng đất đến năm 2020, ước tính tổng 
các khoản thu chi liên quan đến đất đai đến 31/10/2019 như sau:  

a. Các khoản thu về đất:  

Nguồn thu Số tiền (đồng) Năm thực 
hiện 

1. Nguồn thu từ chuyển nhượng bất động 
sản 5.182.313.695 2019 

2. Nguồn thu từ thuế thu nhập từ thừa kế 19.950.000 2019 

3. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất 2.138.007.504 2019 

4. Nguồn thu từ tiền thuê mặt nước 35.149.994.077 2019 

5. Nguồn thu từ lệ phí trước bạ 17.770.759.827 2019 

6. Nguồn thu từ phí lệ phí 2.788.075.582 2019 

7. Nguồn thu từ thu khác ngân sách 1.181.447.894 2019 

(Nguồn: Số thu do Chi cục thuế Quận 11 cung cấp đến 31/10/2019). 
 Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng 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 nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ (nay là Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ), nên không 
có nguồn thu từ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán đấu giá nhà và 
chuyển nhượng 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 2019.  

b. Các khoản chi về đất: Được thể hiện rõ qua các công trình, dự án theo 
Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân 
Quận 11 về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và văn bản số 
8828/SKHĐT-TH ngày 20/9/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 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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PHẦN IV 
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2020 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:   

- Về các dự án vướng chính sách bồi thường (04 dự án): 
+ Dự án Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Quận 11: Ủy ban nhân dân Quận 11 

đã có nhận được văn bản gửi Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường xin 
ý kiến. Sau khi có ý kiến hướng dẫn thống nhất của Sở Tài chính và Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân Quận 11 sẽ thực hiện thẩm định, phê 
duyệt giá thuê, giá bán căn hộ chung cư phục vụ tái định cư cho ông Nguyễn 
Văn Quan bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự 
quận 11 theo đúng quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.   

+ Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư nút giao thông Ông Ích Khiêm - 
Bình Thới - Lãnh Binh Thăng; dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng 
đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ đường Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích 
Khiêm) và Dự án xây dựng trường mầm non phường 4: Ủy ban nhân dân Quận 
11 đã chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương thực hiện điều chỉnh vốn dự án.  

- Về các dự án thực hiện cắm mốc theo quy hoạch được duyệt (02 dự án): 
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: Ủy ban nhân dân Quận 11 
chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ cắm mốc. Sau khi hoàn thành việc cắm 
mốc, Ủy ban nhân dân Quận 11 sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giao 
đất để quận triển khai thực hiện dự án. 

- Về các dự án cần xác định ranh và thu hồi đất của các tổ chức (01 dự án): 
Dự án Xây dựng đường Vành đai công viên Đầm Sen: Dự án đã điều chỉnh 

ranh và diện tích thu hồi đất theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2019 
của Hội đồng nhân dân Thành phố. Ủy ban nhân dân Quận 11 đã chỉ đạo chủ 
đầu tư khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của công tác bồi thường. 

- Về các dự án có phương án thiết kế yêu cầu quy mô lớn, cần phải điều 
chỉnh vị trí dự án (01 dự án):  

Dự án Xây dựng mới trường mầm non Phường 06: Dự án điều chỉnh vị trí 
đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 54/NQ-
HĐND ngày 09/12/2020, về danh mục các dự án điều chỉnh có thu hồi đất; dự 
án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân Quận 11 đã chỉ đạo chủ đầu tư khẩn 
trương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng.  

- Về các dự án phải điều chỉnh quy hoạch lộ giới (02 dự án): 
+ Dự án Thông tuyến đường Nguyễn Văn Phú ra đường Hòa Bình: Ủy ban 

nhân dân Quận 11 đã chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy 
hoạch lộ giới.  

+ Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo, mở rộng đường 
Lạc Long Quân (đoạn từ đường Bình Thới đến Tân Hóa): Ủy ban nhân dân 
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Quận 11 đã chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trường thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo 
chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.  

- Các dự án bán đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất (02 dự án): 
Dự án nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội Tống Văn Trân (Khu I và Khu II Tống 

Văn Trân Phường 05) và dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng 
(278-284 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11): Ủy ban nhân dân Quận 11 
tiếp tục liên hệ các sở, ngành để thực hiện các thủ tục bán đấu giá. 

- Các dự án chỉnh trang đô thị, thực hiện mở rộng hẻm (01 dự án): 
Dự án Chỉnh trang hẻm 104-106 Phú Thọ, phường 02 quận 11: Ủy ban 

nhân dân Quận 11 tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố thu hồi và bàn 
giao khu đất số 104-106 đường Phú Thọ, phường 02 quận 11 để cải tạo, mở rộng 
hẻm đảm bảo lối thoát hiểm và công tác phòng cháy chữa cháy.  

- Các dự án do chủ đầu tư bên ngoài thực hiện:   
Ủy ban nhân dân Quận 11 tiếp tục rà soát pháp lý, tiến độ thực hiện dự án 

(Dự án Chi cục thú y Thành phố (khu II dự án Tân Phước); Dự án Xây dựng 
trạm bơm Cầu Mé). 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
  

 I. KẾT LUẬN 
1. Đồ án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11 được xây dựng 

trên cơ sở các nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội gắn liền với thực 
trạng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Quận 11 hiện nay và định 
hướng phát triển đến năm 2020. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự 
ổn định về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của Nhà 
nước. Đây sẽ là căn cứ để tiến hành giao đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu 
nhất cho chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Quận, của thành phố Hồ 
Chí Minh và cả nước.   

2.  Đồ án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11 đã đánh giá đầy 
đủ khách quan về hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đặc biệt về biến động sử 
dụng đất năm 2010, 2012 so với năm 2015. Năm 2012 đối với Quận 11 được đo 
đạc chính quy, hệ thống hồ sơ địa chính được xây dựng, số liệu thống kê đất đai 
được công nhận, nên tin cậy trong việc đánh giá biến động làm cơ sở cung cấp 
thông tin để các cấp triển khai cụ thể, chi tiết việc sử dụng đất đai trên địa bàn 
Quận.   

 3. Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Quận 11 đã tổng hợp hầu hết các 
nghiên cứu quy hoạch các ngành trước đây của các cấp có liên quan tới đất đai, 
đặc biệt các công trình, các dự án phát triển các ngành của Quận hoặc của thành 
phố có chủ trương và có nguồn vốn đầu tư. Từ đó thực hiện công tác thu hồi đất 
liên quan trên địa bàn và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế 
hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 11. Vì vậy tính khả thi của dự án tương 
đối cao, sát với quy hoạch các ngành, các cấp đã được phê duyệt.  

II. KIẾN NGHỊ 
Để công tác kế hoạch sử dụng đất hàng năm thực hiện nề nếp, đảm bảo 

đúng pháp luật, là công cụ để quản lý đất đai và tạo điều kiện cho người sử dụng 
đất chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng đất, Ủy ban nhân dân Quận 11 kiến 
nghị: 

- Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét phê duyệt đồ án kế hoạch sử dụng 
đất năm 2020 Quận 11 để Ủy ban nhân dân Quận 11 có cơ sở thực hiện vai trò 
quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn cũng như làm cơ sở pháp lý cho việc 
triển khai thực hiện các nội dung dự án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Quận 11.  

- Để thực hiện theo đúng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban 
nhân dân Quận 11 đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm hỗ trợ, đầu tư 
nhiều hơn nữa các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông, thủy lợi, điện, nước..., các cơ sở hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, văn 
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hóa, thể thao..., các khu dân cư, nhằm thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu kế hoạch 
sử dụng đất đã đề ra trong phương án của Quận.  

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường 
thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ và năng lực 
chuyên môn cho cán bộ công chức trong lĩnh vực quản lý đất đai (quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; công bồi 
thường hỗ trợ tái định cư; ….) góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng đất trên 
địa bàn Quận ngày càng nề nếp, chính quy, đúng chính sách pháp luật đất đai./. 

 
 
 

 
(BẢNG BIỂU KÈM THEO) 
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	PHẦN I
	KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
	1.1. Điều kiện tự nhiên

	- 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 nước biển.
	- Đặc điểm địa chất:
	Quận 11 có các loại trầm tích:
	+ Trầm tích Holoxen (QIV – trầm tích phù sa trẻ): Thành phần gồm sét, sét pha, cát pha lẫn di tích thực vật, bề dày thay đổi từ 2m – 10m.
	+ Trầm tích Pleistoxen (QI-III – trầm tích phù sa cổ): Thành phần đất đá gồm cát lẫn sạn sỏi.
	+ Trầm tích Plioxen (N22): Thành phần gồm cát, cát lẫn sạn sỏi.
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	Theo bản đồ địa chất công trình Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ 1/50.000, do Sở Khoa Học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh xây dựng năm 2010, cho thấy:
	* Khu vực Quận 11 thuộc khu vực có ký hiệu phân khu Địa kỹ thuật là DB1, mức độ thích nghi là “Thuận lợi cho việc xây dựng các công trình có tải trọng vừa và tương đối lớn”.
	* Công trình tải trọng vừa, có thể xây dựng công trình nhà từ 2-5 tầng, có tải trọng từ 3-7 tấn/m2.
	* Công trình tải trọng tương đối lớn, có thể xây dựng công trình nhà từ 5-10 tầng, có tải trọng từ 7-15 tấn/m2.
	Quận 11 mang đặc trưng của khí hậu Nam Bộ, nằm trong miền khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nét đặc trưng là có 02 mùa rõ rệt trong năm:
	Nắng và bức xạ:
	Quận 11 có thời gian chiếu sáng trong ngày biến đổi nhỏ giữa hai mùa trong năm, số giờ nắng trong ngày tăng trong mùa khô và giảm trong mùa mưa, số giờ nắng trung bình trong ngày cao nhất vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 và thấp nhất vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 hàng năm.
	Tổng lượng bức xạ mặt trời trung bình năm trong cả năm là 140 Kcalo/cm2. Tổng lượng bức xạ các tháng mùa khô cao hơn các tháng mùa mưa gần 100 calo/cm2/ngày, cường độ bức xạ lớn nhất trong ngày vào các tháng 03 và tháng 04 trong năm từ 0,8 – 1,0 calo/cm2/phút, xảy ra từ 10h đến 14h.
	Nhiệt độ:
	Do được nhận một chế độ bức xạ khá cao, ít biến động nên chế độ nhiệt trong năm tương đối cao và khá ổn định.
	Nhiệt độ trung bình trong năm biến thiên từ 27,90C - 28,40C, nhiệt độ cao nhất đạt 38,50C tập trung vào tháng 04 và tháng 05, nhiệt độ thấp nhất đạt 19,20C tập trung vào tháng 12 và tháng 01.
	Chênh lệch nhiệt độ tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất khoảng 40C.
	Độ ẩm không khí, lượng bốc hơi:
	_Toc353669521
	_Toc403997583
	_Toc404002305
	Độ ẩm tương đối của không khí trung bình từ 75% - 80% và biến thiên theo 02 mùa rõ rệt, giảm dần trong mùa khô và tăng dần trong mùa mưa. Hàng năm vào các tháng 6, 7, 8 không khí đạt độ ẩm trung bình cao nhất, vào các tháng 1, 2, 3 độ ẩm không khí trung bình đạt giá trị thấp nhất.
	Lượng bốc hơi nước phổ biến từ 3,0 - 3,6mm/ngày, đạt cao nhất vào khoảng tháng 2, 3, 4 và thấp nhất vào khoảng tháng 9, 10.
	Lượng mưa, chế độ gió:
	* Tổng lượng mưa trung bình trong năm dao động từ 1.321mm đến 2.662,9mm với tổng số ngày mưa biến thiên từ 118 đến 199 ngày trong năm. Lượng mưa phân bố không đều giữa các tháng trong năm, các tháng 1, 2, 3 có lượng mưa ít nhất trong năm và sự phân bố lượng mưa cũng không đều giữa các tháng trong mùa mưa.
	* Hai hướng gió chủ đạo trên địa bàn Quận 11 là:
	- Gió Tây - Tây Nam: Tốc độ trung bình 3,5m/s vào tháng 10 - tháng 4 năm sau.
	- Gió Đông - Đông Nam: Tốc độ 3m/s vào tháng 3 - tháng 9, thổi mạnh vào buổi chiều.
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	+ Tỷ lệ gia tăng dân số tương đối thấp và ổn định, thu nhập và việc làm ngày một cải thiện, mức sống của người dân được nâng cao.
	- Công tác Quy hoạch phát triển kinh tế chưa được xây dựng đồng bộ, nhất là các ngành thương mại - dịch vụ nên ngành này phát triển chưa ổn định, công tác giải quyết nhà ở cho nhân dân trên địa bàn Quận chưa triệt để, thực hiện dự án còn chậm triển khai, công tác giải phóng mặt bằng có rất nhiều cố gắng nhưng nhiều dự án còn chậm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
	- Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cơ sở hạ tầng xã hội trên toàn Quận chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.
	- Diện tích cây xanh xen cài trong khu dân cư quá thấp làm cho chất lượng môi trường không khí chưa hoàn toàn được cải thiện.
	- Tỷ lệ thanh niên được đào tạo tại Trung tâm dạy nghề còn thấp, trung tâm chưa chủ động liên kết với các doanh nghiệp có quy mô lớn để định hướng đào tạo công nhân theo nhu cầu của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động.
	- Ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí ảnh hưởng một phần tới cuộc sống, nước thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý, mật độ cây xanh đô thị còn chưa cao.
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