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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

  Đất đai là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là 

thành phần quan trọng hàng đầu của sự sống, là địa bàn xây dựng và phát triển dân sinh, 

kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng. Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Năm 2013 quy định Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng 

phát triển đất nƣớc, đƣợc quản lý theo pháp luật(Điều 54).  

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan 

trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, nhằm phân bổ quỹ đất đai cho các mục 

đích sử dụng một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả, tránh chồng chéo trong quá trình 

sử dụng, hạn chế tới mức thấp nhất những tác động đến môi trƣờng và thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, UBND huyện Côn Đảo đã tiến hành lập quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) và 

đã đƣợc UBND tỉnh xét duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 20/03/2014. Trên 

cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đƣợc phê duyệt. UBND huyện đã chỉ 

đạo hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 

– 2015) đã đƣợc phê duyệt theo đúng quy định. 

Năm 2015, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu đã đƣợc Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 117/NQ - CP ngày 

06/9/2018. Trong đó, chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ cho huyện Côn Đảo có nhiều thay đổi 

so với chỉ tiêu đƣợc duyệt. Do đó, UBND huyện Côn Đảo đã thực hiện Điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đƣợc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại 

Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 12/03/2019. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 đƣợc thực hiện theo đúng 

quy định của Luật Đất đai năm 2013. 

Việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đã cơ bản 

đáp ứng đƣợc mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện; là cơ sở quan trọng 

trong công tác quản lý và sử dụng đất đai; là căn cứ pháp lý để thực hiện thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai các dự án đầu tƣ trên địa 

bàn. Cơ cấu sử dụng đất đã có sự chuyển dịch phù hợp với định hƣớng chung của huyện, 

đáp ứng đƣợc mục tiêu hiện công nghiệp hóa và đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tƣ số 

29/2009/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết 

việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện Côn Đảo, theo đó, 

năm 2020 UBND huyện Côn Đảo đã triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 của huyện Côn Đảo. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Mục đích: 

- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011 – 2020) trên 

địa bàn huyện. 
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- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện cho 

thời kỳ 2021- 2030. Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ của tỉnh cho huyện đến năm 2030, cân 

đối, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng của huyện; đảm bảo tính pháp lý khi thực hiện thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

- Làm cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, theo đó, làm căn cứ 

để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án. 

1.2. Yêu cầu: 

- Việc Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp Luật đất đai năm 2013; 

Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến Luật Quy 

hoạch; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai (sau 

đây gọi tắt là Nghị định 43/2014/NĐ-CP); Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2019/NĐ-

CP); Thông tƣ số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (sau đây 

gọi tắt là Thông tƣ 01/2021/TT-BTNMT); 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Đất đai năm 2013, ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

- Luật Quy hoạch năm 2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/08/2019 của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;  

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định 

thi hành chi tiết một số điều của 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 số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa. 

- Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa 

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

- Thông tƣ số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch dụng 

đất. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài 

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

dụng đất. 

- Quyết định số 587/QĐ –UBND ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 
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kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) huyện Côn Đảo. 

- Quyết định số 549/QĐ –UBND ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất huyện Côn Đảo. 

- Tờ trình số 906/TTr-STNMT ngày 25/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, 

về việc Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện. 

- Công văn số 2199/UBND-VP ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy Ban Nhân Dân 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc chấp thuận thực hiện dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất 

05 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện. 

- Công văn số 1846/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc Lập Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện. 

- Công văn số 1397/UBND-TCKH ngày 29 tháng 04 năm 2020 của UBND Huyện 

Côn Đảo, về việc chủ trƣơng thực hiện dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện. 

- Công văn số 3328/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc báo cáo tình hình thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). 

- Căn cứ công văn số 10259/UBND-VP ngày 18/9/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

- Căn cứ công văn số 1918/UBND-VP ngày 12/04/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu, về báo cáo tình hình triển khai thực hiện lập quy hoạch thời kỳ 2021-

2030 cấp huyện. 

- Căn cứ công văn số 4337/UBND-VP ngày 11/05/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu, về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. 

- Căn cứ công văn số 2645/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/05/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc lựa chọn đơn vị tƣ vấn và tình 

hình triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. 

- Căn cứ công văn số 2649/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/05/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thời kỳ 2021-2030. 

2.2. Những cơ sở và tài liệu liên quan 

- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-

2025; 

- Quyết định 3997/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh BRVT về việc 

phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Côn Đảo. 
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 - Quyết định 1518/QĐ-UBND ngày 05/09/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ, về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030. 

 - Quyết định 2737/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh BRVT về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 

2030. 

 - Quyết định 1009/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh BRVT về việc phê 

duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo.  

 - Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh BRVT về việc phê 

duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo.  

 - Quyết định 2680/QĐ-UBND ngày 25/09/2018 của UBND tỉnh BRVT về việc 

phê duyệt Điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung 

tâm Côn Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 - Quyết định 2681/QĐ-UBND ngày 25/09/2018 của UBND tỉnh BRVT về việc 

phê duyệt Điều chỉnh cục bộ một số nội dung Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Bến 

Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 - Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện Côn Đảo; 

 - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 

giai đoạn 2016-2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai 

đoạn 2021-2025. 

- Báo cáo tổng kết và Kế hoạch phát triển của các ngành nông nghiệp, tài nguyên 

môi trƣờng, đô thị, xây dựng, công nghiệp, thƣơng mại - dịch vụ, du lịch, giao thông, 

thủy lợi, điện, bƣu chính, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hoá - thể dục thể thao,... 

- Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo. 

2.3. Tổ chức thực hiện 

 - Chủ quản dự án: UBND Huyện Côn Đảo; 

 - Cơ quan thẩm định dự án: Sở Tài Nguyên Môi trƣờng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

 - Cơ quan phê duyệt dự án: UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

 - Đơn vị tƣ vấn thực hiện dự án: Trung tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên và Môi Trƣờng 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

2.4. Sản phẩm của dự án 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Côn 

Đảo. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 

huyện Côn Đảo. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Côn Đảo, tỷ lệ 

1/10.000. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Côn Đảo, tỷ lệ 

1/10.000. 
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Kèm theo 01 đĩa CD chứa đầy đủ báo cáo và các lọai bản đồ nêu trên. 
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Phần I: 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

1.1. Phân tích đặc điểm về điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Côn Đảo là một huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nằm ở vùng biển phía 

Đông Nam nƣớc ta, cách thành phố Vũng Tàu 185 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230 

km và cách cửa sông Hậu 83 km; có tọa độ địa lý: 

 - Từ  8
o
34’ đến  8

o
49’ vĩ Độ Bắc. 

 - Từ 106
o
31’ đến 106

o
45’ kinh Độ Đông. 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 7.578,87 ha; bao gồm 19 hòn đảo lớn nhỏ; 

Côn Đảo hay Côn Sơn cũng là tên gọi của hòn đảo lớn nhất trong quần đảo này, có diện 

tích 5.964 ha; 15 hòn đảo còn lại có tổng diện tích 1.551 ha, gồm: Hòn Bà, hòn Bảy 

Cạnh, hòn Cau, hòn Bông Lan, hòn Vung, hòn Trọc, hòn Tài lớn, Tài nhỏ, hòn Trác lớn, 

Trác nhỏ, hòn Tre lớn, Tre nhỏ, hòn Anh, hòn Em và hòn Trứng và 03 hòn chƣa đặt tên 

(vị trí gần hòn Tre lớn, Hòn tre nhỏ và hòn Trọc). 

Huyện Côn Đảo là một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Huyện Côn Đảo chỉ có chính quyền cấp huyện, không có chính quyền cấp xã trực thuộc; 

dƣới cấp huyện gồm có 10 khu dân cƣ với 41 Tổ dân cƣ. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

* Địa hình: nhìn chung Côn Đảo thuộc dạng núi thấp dốc mạnh, gồm nhiều khối 

núi lớn nhỏ khác nhau nhô trên mặt nƣớc biển tạo thành quần đảo, trong đó: 

 - Đảo Côn Sơn: Là đảo lớn nhất quần đảo, có diện tích tự nhiên 5.700ha, với địa 

hình thuộc dạng núi thấp hình cánh cung chạy dài 16km, nghiêng từ hƣớng Tây Nam - 

Đông Bắc, trên đảo có các đỉnh với độ cao tuyệt đối nhƣ đỉnh Thánh Giá (cao nhất Côn 

Đảo) cao 577m, đỉnh Núi Chúa cao 515m, đỉnh Sở Rẫy cao 478m, núi Nhà Bàn cao 

396m, núi Tàu Bể 259m, phía bắc là núi Ông Cƣờng cao 238m, núi Đƣờng Chơi cao 

174m.  

  - Hòn Bảy Cạnh, cách Côn Sơn khoảng 1,5 km về phía đông, là những dải núi 

thấp nhấp nhô, sƣờn dốc mạnh (25->35
o
), tạo thành khối đa diện không đều, nơi hẹp nhất 

là 200 m nơi rộng nhất là 3 km, kéo dài khoảng 5,7 km, quy mô diện tích đảo khoảng 

6,95 km
2
. Đảo có hai đỉnh cao với độ cao là 352 m và 310 m. 

  - Hòn Bà nằm kế phía Nam Côn Sơn cách qua Họng Đầm khoảng 50 m, là một 

khối núi có diện tích khoảng 5,89 km
2
, dài 4 km và rộng 3,8 km, có độ cao đỉnh là 341 m, 

sƣờn núi dốc mạnh với độ dốc phổ biến là 25-35
o
. 

  - Các đảo còn lại, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, diện tích cộng dồn khoảng 

3,24 km
2
. Độ cao đỉnh đảo thay đổi từ 50-200 m, độ dốc phổ biến là 20-30

o
. 

  Xét về khả năng cho phép bố trí sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng công trình, 

căn cứ vào hình thể bề mặt và độ dốc địa hình, yếu tố địa hình có thể phân chia ra 3 dạng 

chính kèm theo các cấp độ dốc nhƣ sau (bảng 1.1). 

Bảng 1: Tổng hợp diện tích theo độ dốc địa hình 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2n_%C4%91%E1%BA%A3o
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Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) Ghi chú 

I/Địa hình thung lũng và núi thấp ít dốc 1.741,73 23,11 

Thuận lợi cho bố trí sản xuất  

nông nghiệp và xây dựng 

 - Cấp I (0-3
o
) 1.315,6 17,44 

 - Cấp II (3-8
o
) 78,08 1,04 

 - Cấp III (8-15
o
) 348,05 4,63 

II/Địa hình núi thấp, dốc trung bình 335,14 4,46 Ít thuận lợi cho bố trí sản xuất  

nông nghiệp và xây dựng  - Cấp IV (15-20
o
) 335,14 4,46 

III/Địa hình núi trung bình, dốc mạnh 5.395,28 71,58 Hầu nhƣ không phù hợp cho 

bố trí sản xuất nông nghiệp 

và xây dựng 

 - Cấp V (20-25
o
) 2.988,4 39,55 

 - Cấp VII (30-35
o
) 2.406,88 32,02 

* Sông suối và mặt nước chuyên dùng 65,14 0,87  

Tổng cộng 7.578,87 100,00   

Nguồn: Bản đồ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

  Nhƣ vậy, xét về địa hình, diện tích đất có khả năng nông nghiệp và xây dựng của 

Côn Đảo khoảng 600-1.300 ha (8,4-27,56% DTTN). 

* Địa chất 

Côn Đảo là phần nhô cao của thềm lục địa nam Việt Nam vào Kainozoi muộn và 

là địa lũy Kainozoi sớm (địa lũy Côn Sơn) nằm ở phần đông nam và nam của bồn rift 

Kainozoi sớm Cửu Long đƣợc lấp đầy bởi các thành tạo trầm tích lục nguyên sinh dầu và 

chứa dầu. Đây là phần nhô cao nhất của địa lũy Côn Sơn, lộ ra chủ yếu các tổ hợp thạch 

kiến tạo của rìa lục địa tích cực kiểu Đông Á cổ tuổi Mesozoi muộn (Phạm Hữu Vũ, 

2003). Theo các tài liệu địa chất đã có (Địa chất và khoáng sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỷ 

lệ 1/50.000, Liên đoàn BĐĐC miền nam, 2003; bản đồ Địa chất và khoáng sản Trà Vinh- 

Côn Đảo, tỷ lệ 1/200.000, Cục Địa chất Việt Nam, 1995) tham gia vào cấu trúc địa chất 

huyện Côn Đảo gồm các đá mác ma xâm nhập và phun trào thành phần từ axít đến trung 

tính và các thành tạo Đệ Tứ (Holocene); bao gồm: 

Các đá mácma axít: có diện tích khoảng 64,66 km
2
 (86,1% DTTN); gồm granit, 

granit biotit porphyr, granosyenit của phức hệ Đèo Cả; ryolit, ryodacit, trachyryolit của 

hệ tầng Nha Trang và gabro, gabrodiorit, diorit, granodiorit, diorit thạch anh của phức hệ 

Định Quán. Trong đó: 

- Các đá xâm nhập (granit, granit biotit porphyr, granosyenit) của phức hệ phức hệ 

Đèo Cả (-K đc3) có diện tích chừng 26,84 km
2
 (35,7% DTTN), phân bố ở khu vực núi 

Thánh Giá, núi Tàu Bể, phần phía tây bắc hòn Bảy Cạnh, núi Con Ngựa. 

- Các phun trào núi lửa (ryolit porphyr, ryodacit porphyr, trachiryolit porphyr, 

felsit porphyr, xen tuf của chúng) của hệ tầng Nha Trang (K nt) có diện tích 19,67 km
2
 

(26,2% DTTN), phân bố trên các đảo ở phía đông và nam Côn Sơn (Bảy Cạnh, Hòn Cau, 

Hòn Tre Nhỏ). 

- Các đá xâm nhập (gabro, gabrodiorit, diorit, granodiorit, diorit thạch anh) của 

phức hệ Định Quán (J3 đq1) có diện tích 18,15 km
2
 (24,2% DTTN), phân bố ở khu vực 

núi Ma Thiên Lãnh, dốc Nhà Bàng, dốc Trâu Té, núi Chúa, núi Ông Cƣờng phía đông 

bắc sân bay Cỏ Ống. 
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Về thạch hóa, nhìn chung các đá mácma axít có hàm lƣợng SiO2 cao (50- >70%), 

Fe2O3 và FeO trung bình (8-12%), tổng kiềm Na2O và K2O thấp (6-8%) và CaO rất thấp 

(<2%) 

Trong điều kiện nhiệt đới ẩm, các đá mácma axít nói trên có quá trình phong hóa 

theo kiểu vỡ vụn, mụn thô và tích tụ sắt-nhôm khá cao tạo ra các đất vàng đỏ. Những đất 

này thƣờng có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nƣớc nhanh, ít sét, màu vàng đỏ- vàng cam; 

tầng đất mỏng đến rất mỏng, nhiều nơi lộ hoàn toàn đá gốc. 

Đá trung tính: Chỉ gặp thành tạo núi lửa của hệ tầng Đèo Bảo Lộc (hoặc hệ tầng 

Long Bình theo Bùi Phú Mỹ, 1983), lộ ra một diện nhỏ (khoảng 1km
2
) nằm giữa trƣờng 

phân bố rộng lớn đá xâm nhập diorit thuộc phức hệ Định Quán tại dốc Trâu Té. Thành 

phần thạch học chủ yếu là andesit pyroxen. 

Đất hình thành trên các đá mácma trung tính thƣờng có một số đặc điểm lý hóa 

học khá hơn so với đất trên mácma axít; phần lớn chúng là những đất có tầng dày trung 

bình (50-70cm hoặc hơn một chút) song vẫn thƣờng có đá lẫn nông, có thành phần cơ 

giới trung bình đến nặng, độ phì khá, có màu đỏ - đỏ vàng chủ đạo. 

Các thành tạo Holocene: Các thành tạo Holocene xuất hiện ở Côn Đảo gồm 03 

đơn vị trầm tích chính sau: 

- Trầm tích biển tuổi Holoxene trung (hệ tầng Hậu Giang, mQIV
2
 hg) lộ trên mặt 

không nhiều, chừng 3,7 km
2
 ha (4,9% DTTN); chúng thƣờng bị phủ mỏng bởi lớp pha 

trộn giữa cát biển với mẫu chất dốc tụ từ vùng núi cao đƣa xuống. Vì thế thành phần mẫu 

chất các lớp bề mặt thƣờng thô, đôi khi có lẫn đá mảnh; tuy nhiên dƣới sâu (thƣờng 

>30cm hoặc >50cm), có thành phần khá ổn định, gồm: cát, bột, sét, chứa nhiều mảnh vỡ 

vỏ sò điệp, màu xám xanh lơ, phớt gụ, có xen ít thấu kính cát (doi cát ngầm) màu xám 

phớt nâu vàng. 

- Trầm tích gió sinh tuổi Holocen giữa - muộn (vQIV
2-3

2) và tuổi Holocen muộn 

(vQIV
3

2), có diện tích chừng 3,4 km
2
 (4,5% DTTN); phân bố dƣới các dạng giồng trẻ hoặc 

bãi cát biển ở ven vịnh Côn Sơn và Cỏ Ống. Thành phần trầm tích có cát, bột, ít sét và 

mảnh vỏ sò. 

- Sƣờn tích-lũ tích-dốc tụ có diện tích chừng 1,8 km
2
 (2,4% DTTN); phân bố dƣới 

dạng vạt gấu sƣờn dọc chân các khối núi ven rìa thung lũng Côn Sơn và Cỏ Ống. Dốc tụ 

ở đây thƣờng có sự pha trộn giữa mẫu chất từ núi cao với cát từ các giồng kế cận nên có 

thành phần khá thô, gồm cát, thịt, sét, sạn, dăm và có thể lẫn các tảng lăn đá gốc. 

Ngoài ra còn gặp với quy mô nhỏ, Trầm tích biển tuổi Holocen giữa-muộn 

(mQIV
2-3

2), xuất hiện ở các dải đất thấp ở thung lũng Côn Sơn và Cỏ Ống, thành phần chủ 

yếu là cát thạch anh hạt mịn-trung, màu xám, xám trắng đến xám đốm vàng nhạt; Trầm 

tích biển tuổi Holocen muộn (mQIV
3

2), xuất hiện ở ven biển Bến Đầm, tích tụ chủ yếu là 

cuội, tảng mài tròn, thành phần là riolit, ít hơn là granit, cuội san hô và Trầm tích đầm lầy 

biển (bmQIV
2-3

2), phân bố trong các dải thấp trũng ở thung lũng Côn Sơn, thành phần 

gồm cát, sét, giàu vật chất hữu cơ, màu xám đen, đến đen. 

1.1.3. Khí hậu 

Côn Đảo nằm trọn trong vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa có ảnh hƣởng của khí 

hậu đại dƣơng, vì thế, đặc trƣng cơ bản của khí hậu Côn Đảo là có nền nhiệt độ cao và 

phân phối đều trong năm, có lƣợng mƣa lớn và phân hóa theo mùa rõ rệt (Mùa khô: từ 

tháng 12 đến tháng 4 năm sau, có gió mùa Đông Bắc (mùa gió chƣớng), gió mạnh, đạt tới 
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cấp 6, cấp 7 và giật trên cấp 7; Mùa mƣa (từ tháng 5 đến tháng 11, các tháng mƣa tập 

trung là tháng 8, 9 (thƣờng có gió Tây Nam), có độ ẩm cao và thƣờng xuyên bị tác động 

của gió đại dƣơng thổi mạnh; ngoài ra không có những cực đoan đáng kể về mặt khí hậu 

nhƣ mùa đông lạnh, gió nóng, sƣơng muối và sƣơng mù.  

- Nhiệt độ trung bình năm đạt 27,1
o
C. Tổng tích ôn hàng năm khá lớn, trung bình 

nhiều năm lên đến 9.738
o
C/năm; tuy nhiên số giờ nắng không cao lắm, trung bình năm 

đạt 2.205 giờ và chỉ có 3 tháng có số giờ nắng vƣợt quá 200 giờ là tháng 2, 3 và 4, trong 

những tháng này mỗi ngày có đến 6,3-8,4 giờ nắng.  

- Lƣợng mƣa trung bình năm: 2.072 mm và 152 ngày có mƣa. Tuy nhiên, sự phân 

bố lượng mưa năm phụ thuộc chặt chẽ vào mùa gió, có đến trên 90% lƣợng mƣa năm 

đƣợc rơi vào mùa gió Tây Nam, còn đƣợc gọi là các tháng mùa mƣa (tháng 5 đến tháng 

11).  

- Lượng bốc hơi hàng năm trung bình: 1.172 mm/năm; đặc biệt trong các tháng 

mùa khô, trong khi lƣợng mƣa rơi chỉ khoảng 120-140 mm, lƣợng bốc hơi lên đến 570-

580 mm, làm cho chỉ số khô hạn mùa khô lên đến 4,5-4,7 lần. 

- Độ ẩm trung bình năm đạt 80,5%; trong những tháng khô nhất (tháng 1-4), ẩm 

độ không khí cũng đạt đƣợc 78,1-79,6%. 

- Hƣớng gió thịnh hành trong mùa mƣa là gió tây, mùa khô là gió đông-nam đến 

đông. Đặc biệt gió đông-nam vào mùa khô mạnh có khi tới cấp 6-7, nhân dân địa phƣơng 

thƣờng gọi là gió chƣớng, gió thổi mạnh, kéo dài cùng với nắng gắt, nhiệt độ cao, bốc hơi 

nƣớc mạnh và mang cát từ các cồn cát ven biển lấn sâu vào nội địa, ảnh hƣởng đến hoạt 

động sản xuất và đời sống của nhân dân trên đảo. Theo số liệu chuỗi liên tục do Công ty 

cổ phần Tƣ vấn xây dựng điện 3 đã đo trong 2 năm: 

+ Tốc độ gió trung bình ở độ cao 60m là 5,33m/s;  

+ Tốc độ này thay đổi theo từng tháng, có tháng tốc độ gió trung bình hơn 7m/s 

(các nhà máy phong điện công nghiệp chỉ khai thác đƣợc khi tốc độ gió hơn 6m/s). Tốc 

độ gió cực đại tức thời đạt 33,4m/s. 

- Bão:  

+ Côn Đảo là khu vực ít xảy ra bão, thƣờng bão ở giai đoạn suy yếu, trong thời kỳ 

1928-2004 có 10 cơn bão đi ngang qua Côn đảo.  

 + Tuy số tần suất bão tại Côn Đảo không cao nhƣng đến mùa gió chƣớng thƣờng 

gió mạnh lên trên cấp 6, lúc này các loại tàu vừa và nhỏ (từ 200cv đến 75cv) đã phải di 

chuyển vào vịnh Bến Đầm để trú ẩn. Ngoài ra, Vịnh còn là nơi cho tàu ghe vào để tiếp 

nhiên liệu khi hoạt đông ở biển Đông xung quanh Côn Đảo 

+ Đặc biệt trong cơn bão Linda (11/1997) đã gây thiệt hại nặng nề cho Côn Đảo. 

Thiệt hại ƣớc tính khoảng 200 tỷ đồng do tàu ghe bị va đập vào kè đá, va đập vào nhau ở 

phía Vịnh Côn Sơn. 

- Ngoài ra, Côn Đảo rất ít có những cực đoan về khí hậu nhƣ lạnh, gió nóng, 

sƣơng muối. 

1.1.4. Thủy văn 

Do đặc thù của địa hình đảo là độ dốc lớn, diện tích nhỏ và phân bố độc lập, nên 

Côn Đảo không có sông suối lớn, chỉ có khoảng 45 suối nhỏ và ngắn với tổng chiều dài 
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khoảng 37,6 km; trong đó một số suối lớn đáng kể nhƣ suối An Hải, suối Ớt, suối Lò Vôi 

và suối Tà. Dòng chảy các suối trên đảo phụ thuộc nhiều vào từng trận mƣa, tuy nhiên do 

rừng cây che phủ đƣợc bảo tồn tốt nên các suối thƣờng chỉ bị cạn kiệt nƣớc vào cuối mùa 

khô đầu mùa mƣa. 

Chế độ thủy văn phân bố không đều theo hai mùa; trên đảo có 03 hồ chứa nƣớc 

ngọt lớn là hồ Quang Trung I (trữ lƣợng khoảng 0,52 triệu m
3
), hồ An Hải (trữ lƣợng 

khoảng 0,54 triệu m
3
) và hồ chứa nƣớc Quang Trung II có dung tích hữu ích là 0,645 

triệu m
3
 là nguồn bổ cập cho nƣớc ngọt cho nguồn nƣớc dƣới đất, cung cấp cho nhà máy 

nƣớc của huyện. Lƣợng mƣa trung bình năm 2.200mm, số ngày mƣa trung bình năm 166 

ngày, tháng có lƣợng mƣa cao nhất (tháng 10) 348mm. Chế độ mƣa phân thành 2 mùa: 

Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Chế độ hải văn: theo bán nhật triều (ngày lên xuống 02 lần), dòng chảy ven đảo 

phụ thuộc địa hình bờ đảo và hình dạng các đảo. Sóng biển, hƣớng sóng biển trùng với 

hƣớng gió; vào mùa gió Tây Nam sóng có hƣớng Tây Nam, độ cao trung bình là 0,3m. 

Đặc biệt vào mùa khô, sóng có hƣớng Đông Bắc, đây là hƣớng sóng thịnh hành trong 

năm, trung bình độ cao của sóng từ 0,5 – 1,8m và có khi sức gió giật tới cấp 6-7 mà nhân 

dân thƣờng gọi là gió chƣớng, gió thổi mạnh và kéo dài cùng với sự nắng gắt, nhiệt độ 

cao, bốc hơi nƣớc mạnh và mang nhiều cát từ các cồn cát ven biển lấn sâu vào nội 

địa...nên ảnh hƣởng đến các hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân trên đảo, nhất là ở 

các khu vực chân và sƣờn núi nơi hƣớng gió thổi trực tiếp vào mùa khô. 

1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Kết quả điều tra lập bản đồ đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1/50.000 cho thấy: 

huyện Côn Đảo tuy diện tích tự nhiên không lớn, nhƣng có quỹ đất đa dạng, tạo cho 

huyện các loại hình sử dụng đất phong phú. 

a) Nhóm đất cát: có diện tích 759,62 ha, chiếm 10,08% tổng diện tích toàn huyện. 

Đất cát tuy không phải là loại đất tốt, nhƣng rất phong phú về các loại hình sử dụng đất, 

bao gồm cây ăn trái và các cây hoa màu lƣơng thực, nhƣng khi sản xuất yêu cầu phải đầu 

tƣ cao. 

b) Nhóm đất đỏ vàng: có diện tích 4.071,60 ha, chiếm 54% DTTN toàn huyện. 

Hiện tại và trong tƣơng lai vẫn sử dụng để trồng rừng và phát triển du lịch sinh thái rừng. 

c) Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ: có diện tích 228,23 ha, chiếm 3,04% 

DTTN. 

d) Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: có diện tích 2.408,98 ha, chiếm 32,01% DTTN 

toàn huyện. Các đất này không có khả năng cho sản xuất nông nghiệp. 

1.2.2. Tài nguyên nước 

- Nguồn nƣớc mặt: Trên địa bàn Côn Đảo chỉ có một số suối nhỏ nhƣ suối An Hải, 

suối Ớt, suối Lò Vôi và suối Tà. Nhìn chung, các suối ở đây có lòng hẹp, dốc, dòng chảy 

phụ thuộc nhiều vào từng trận mƣa và thƣờng bị cạn kiệt nƣớc vào cuối mùa khô đầu 

mùa mƣa. 

- Về hồ chứa nƣớc, hiện tại trên đảo có 03 hồ chứa nƣớc ngọt lớn là hồ Quang 

Trung I (trữ lƣợng khoảng 0,52 triệu m
3
), hồ An Hải (trữ lƣợng khoảng 0,54 triệu m

3
) và 
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hồ chứa nƣớc Quang Trung II có dung tích hữu ích là 0,645 triệu m
3
. Đây là những 

nguồn nƣớc ngọt quan trọng cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của huyện Côn Đảo. 

- Nƣớc ngầm: Theo tài liệu điều tra của Công ty cấp nƣớc số 2 - Bộ Xây dựng 

(1979), nguồn nƣớc ngầm ở Côn Đảo chủ yếu tập trung ở thung lũng Côn Sơn, có độ dày 

12-20m, đƣợc hình thành do mƣa thấm xuống và đƣợc giữ ở tầng cát trên thung lũng. 

Hàng năm trữ lƣợng nƣớc mƣa rơi xuống diện tích của Côn Đảo khoảng 18,4 triệu 

m
3
/năm; khả năng khai thác an toàn nguồn nƣớc ngầm của Côn Đảo khoảng 12.500 

m
3
/ngày. 

Theo kết quả nghiên cứu nƣớc ngầm của đoàn địa chất thủy văn 806, Liên hiệp 

khoa học sản xuất Địa chất Nam Bộ (1997) cho thấy, nƣớc ngầm trong phạm vi huyện 

Côn Đảo là nƣớc lỗ hổng trong trầm tích bở rời Pleistocece, phân bố ở đồng bằng thung 

lũng khu trung tâm đảo Côn Sơn có diện lộ khoảng 1,4 km
2
 và đồng bằng thung lũng khu 

Cỏ Ống có diện lộ 1,5 km
2
. Trữ lƣợng nƣớc ngầm khoảng 8.590 m

3
/ngày, công suất khai 

thác an toàn khoảng 3.000 m
3
/ngày; trữ lƣợng nƣớc mặt khoảng 5.000 m

3
/ngày, công suất 

khai thác an toàn là 2.000 m
3
/ngày; nhƣ vậy tổng công suất khai thác từ nguồn nƣớc dƣới 

đất và nƣớc mặt là 5.000 m
3
/ngày. 

Theo tính toán của Liên đoàn Địa chất Thủy văn - Địa chất công trình miền Nam, 

ở Côn Đảo, trữ lƣợng nƣớc dƣới đất có thể khai thác là 4.500 m
3
/ngày; trong đó, thung 

lũng Côn Sơn 4.000 m
3
/ngày và thung lũng Cỏ Ống 500 m

3
/ngày. Ngoài ra có thể khai 

thác nƣớc mặt với trữ lƣợng 1.000 m
3
/ngày từ 2 hồ chứa (Quang Trung và An Hải). Nhƣ 

vậy, tổng trữ lƣợng có thể khai thác từ nƣớc dƣới đất và nƣớc mặt là 5.500 m
3
/ngày. 

Nhìn chung tiềm năng nƣớc ngầm của Côn Đảo không lớn. Ở đây nƣớc ngầm là 

tài nguyên quý giá, là yếu tố quan trọng đảm bảo cho ổn định môi trƣờng và là cơ sở cho 

duy trì và phát triển kinh tế xã hội của Côn Đảo. Vì thế, phải quản lý, bảo vệ chặt chẽ, 

khai thác có khoa học, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nhằm tránh làm ô nhiễm và cạn 

kiệt nguồn nƣớc. 

1.2.3. Tài nguyên rừng 

Côn Đảo là huyện có tài nguyên rừng phong phú và có độ che phủ của rừng vào 

bậc lớn nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tính đến tháng 12 năm 2019, toàn huyện có 

6.526,67 ha rừng, chiếm 86,12% DTTN. Đặc biệt có đến 5.883,15 ha rừng đặc dụng nằm 

trong khu vực Vƣờn quốc gia Côn Đảo. 

Thảm thực vật rừng của Vƣờn Quốc Gia Côn Đảo mang tính đặc trƣng tiêu biểu 

cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới, hải đảo biểu hiện qua các sinh cảnh: rừng lá rộng thƣờng 

xanh, rừng lá rộng nửa rụng lá, rừng tre và rừng ngập mặn ven biển. Đã ghi nhận 1.077 

loài thực vật thuộc 640 chỉ của 160 họ thực vật bậc cao có mạch, trong 6 ngành thực vật 

và 155 loài động vật thuộc 64 họ, 26 bộ gồm 25 loài thú, 85 loài chim, 32 loài bò sát và 

13 loài ếch nhái. 

Rừng ở Côn Đảo ngoài nhiệm vụ che phủ giữ gìn cho đất dƣới chân mình, còn có 

vai trò to lớn trong việc phòng hộ cho vùng thung lũng, điều tiết khí hậu trong khu vực, 

cùng với năng suất sinh học cao, rừng còn có giá trị kinh tế. Chính vì vậy cần phải tăng 

cƣờng các biện pháp bảo vệ rừng, khoanh nuôi và khôi phục rừng. 

1.2.4. Tài nguyên biển 
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Côn Đảo là nơi có tiềm năng lớn về nguồn lợi thủy sản và có nhiều điều kiện 

thuận lợi cho khai thác tài nguyên biển (nhƣ xây dựng cảng, đánh bắt hải sản, dịch vụ, du 

lịch…). 

Hợp phần bảo tồn biển Vƣờn quốc gia Côn Đảo có diện tích là 14.000 ha. Vùng 

biêtn Côn Đảo có đa dạng cao về phƣơng diện hệ sinh thái với sự tồn tại của nhiều sinh 

cảnh nhƣ rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặt, bãi triều cát, rạn đá vùng triều và dƣới 

triều, đát mềm dƣới triều. Sự đa dạng và sự liên kết giữa chúng mang lại giá trị cao về 

dịch vụ hệ sinh thái: phục vụ du lịch, bảo vệ bờ, hấp thụ CO2 bãi đẻ và ƣơng thủy sinh 

vật.  

Rạn san hô có diện tích khoáng 1.800 ha thuộc hai dạng cấu trúc rạn riềm điển 

hình và không điển hình. 

Thảm cỏ biển phân bố tập trung ở Vịnh Côn Sơn, bãi Đất Dốc và rải rác ở Hòn 

Bảy Cạnh, Hòn Bà, Vịnh Bến Đầm với tổng diện tich khoảng 1.000 ha. 

Vùng biển Côn Đảo đã đƣợc ghi nhận 1.725 loài sinh vật biển với 46 loài thực vật 

ngập mặn, 133 loài rong biển, 11 loài cỏ biển, 226 loài thực vật phù du, 143 loài động vật 

phù du, 360 loài san hô, 130 loài giun nhiều tơ, 116 loài giáp xác, 187 thân mềm, 115 loài 

da gai, 205 loài cá rạn san hô, 9 loài bò sát biển, 37 loài chim biển và 7 loài thú biển. 

Hệ sinh thái biển Côn Đảo là nơi cƣ trú của 7 loài rất nguy cấp, 67 loài nguy cấp 

và sẽ nguy cấp (theo Sách Đỏ Việt Nam, 2007) và trên 300 loài san hô cứng thuộc danh 

mục CITES. Các loài rất nguy cấp (CR) là: Ốc Đụn cái Tectus nilotỉcus, Ổc Tù và 

Charonỉa tritonỉs, Ốc Sứ mắt trĩ Cypraea argus, Ốc Anh vũ Nautỉlus pompilius, Cá Bổng 

bớp Bostrichthys sỉnensis, Bò biển Dugong dugon. 

Vùng biển Côn Đảo còn là nơi phân bổ phong phú của rùa biển: Rùa xanh 

(Cheỉonia mydas - loài nguy cấp theo Sách Đỏ Việt Nam) thƣờng đến làm tổ trên 18 bãi 

đẻ quanh các đảo. Trung bình hàng năm có 507 cá thể rùa mẹ lên bãi đẻ trứng đƣợc ghi 

nhận, có 1.523 tổ đẻ với 137.092 trứng đƣợc di dời và 110.651 cá thể rùa con nở và trở 

vể biển. Với thành công của hoạt động bảo tồn rùa biển trong nhũng năm qua Côn Đảo 

trở thành vùng có ý nghĩa quổc tế trong nồ lực bảo tồn rùa biển của thế giới. 

Các loài động thực vật biển có giá trị kinh tế cao là những loài làm thực phẩm đặc 

sản nhƣ các loài cá tôm (cá mú, cá hồng, cá chình, tôm he, tôm thuyền...), bào ngƣ, các 

loài hai mảnh vỏ (ốc vú nàng, ốc hƣơng, trai tai tƣợng, trai ngọc nữ), rùa biển, rắn biển. 

Trong những năm qua tài nguyên đa dạng sinh học rừng và biến đƣợc bảo tồn, bảo 

vệ không bị suy giảm về số lƣợng và chất lƣợng; các hệ sinh thái tự nhiên của rừng và 

của biển đƣợc phục hồi, phát triển; Thảm thực vật rừng phát huy chức năng phòng hộ đầu 

nguồn góp phần điều tiết, duy trì nguồn nƣớc ngọt cho các hồ nƣớc, nƣớc ngầm để cung 

cấp cho các nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế của đảo. 

1.2.5. Tài nguyên khoáng sản và vật liệu xây dựng 

Nhìn chung trên địa bàn huyện chủ yếu là vật liệu xây dựng nhƣ đá ốp lát, đá xây 

dựng, sét gạch ngói và vật liệu san lấp.  

- Đá xây dựng: mỏ đá ốp lát Cỏ Ống và 7 điểm quặng đá khác với quy mô vừa ở 

Tây Nam núi ông Cƣờng, Đông Nam núi Chúa, dốc Trâu té, núi Tàu bể, hải 

đăng,… 



Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo  Năm 2021 

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo 13 

- Đất sét ở gần chân núi phía Tây Bắc thung lũng Côn Sơn. Sét sử dụng làm gạch 

ngói thủ công quy mô nhỏ. 

- Đá ong An Hải ở gần chân núi phía Tây Nam thung lũng Nam Côn Sơn. 

Ngoài ra Côn Đảo còn có một số khoáng sản trữ lƣợng nhỏ thuộc loại quặng nghèo 

nhƣ quặng Inmenit sa khoáng ở bãi Đầm Trầu; khoáng hóa Saphia tây bắc thung lũng 

Côn Sơn; Đá cuội mỹ nghệ ở phía Bắc Hòn Bà. 

1.2.6. Tài nguyên nhân văn 

Côn Đảo - hòn đảo du lịch với những bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, không khí trong 

lành, đƣợc ví nhƣ thiên đƣờng nghỉ dƣỡng. Đặc biệt, Côn Đảo còn là quần thể di tích lịch 

sử văn hóa và lịch sử cách mạng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, biểu tƣợng cho tinh 

thần yêu nƣớc của dân tộc Việt Nam. 

a. Giá trị của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa 

* Hệ thống nhà tù Côn Đảo: Khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo nằm tại trung 

tâm đảo Côn Sơn là nhà tù lớn nhất và thuộc loại lâu đời nhất ở Việt Nam. Trong 113 

năm tồn tại (1862-1975), nơi đây đã giam cầm, đày đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách 

mạng và những ngƣời yêu nƣớc Việt Nam.  

Các di tích trong hệ thống nhà tù Côn Đảo qua hai thời kỳ thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ gồm: 

- Các trại giam thời Pháp: Từ năm 1862 đến năm 1940 thực dân Pháp đã xây dựng 

tại Côn Đảo một hệ thống nhà tù để giam giữ tù nhân với các trại giam nhƣ: Banh 1 (Trại 

Phú Hải), Banh 2 (Trại Phú Sơn), Banh 3 (Trại Phú Thọ), Banh 3 phụ (Trại Phú Tƣờng), 

chuồng cọp Pháp, biệt lập Chuồng Bò, với hàng trăm phòng giam và các hình tra tấn, đầy 

ải và hành hạ ngƣời tù hết sức dã man và thâm độc. 

- Các trại giam thời Mỹ – Ngụy: Thời Mỹ - Ngụy chúng cho xây dựng thêm các trại 

nhƣ: Trại 5 (Phú Phong), Trại 6 (Phú An), Trại 7 (Phú Bình), Trại 8 (Phú Hƣng) để giam 

giữ tù nhân, trong đó trại Phú Bình hay còn gọi là chuồng cọp Mỹ nổi tiếng hà khắc, là 

nơi tra tấn ngƣời tù cực kỳ dã man.  

Tổng cộng hệ thống nhà tù Côn Đảo qua hai thời kỳ Pháp - Mỹ là 127 phòng giam, 

42 xà lim, 504 phòng biệt lập chuồng Cọp. 

- Phòng Trưng bày di tích nhà tù Côn Đảo: Phòng trƣng bày di tích nhà tù Côn Đảo 

trƣớc là Dinh Chúa đảo nằm đối diện với cầu tàu lịch sử 914. Đây là nơi trƣng bày các 

hình ảnh, hiện vật tội ác dã man mà chế độ Thực dân, Đế quốc sử dụng để tra tấn ngƣời 

tù; chân dung các chiến sĩ tù chính trị ở Côn Đảo đấu tranh kiên cƣờng bất khuất.  

- Cầu tàu lịch sử 914: Cầu tàu đƣợc xây dựng từ năm 1873 với chiều dài hơn 100 m 

trƣớc Dinh Chúa đảo chạy thẳng ra vịnh Côn Sơn. Dấu ấn còn đọng lại với thời gian là 

những phiến đá to hàng thƣớc khối nằm sắp lớp, những phiến đá ấy đã nghiền nát và vùi 

lấp hàng trăm ngƣời tù khi họ làm cầu tàu.  

- Dinh Chúa đảo: Dinh Chúa đảo nằm trong một khuôn viên rộng chừng 2 hecta đối 

diện với Cầu tàu lịch sử 914. Đã có 53 đời Chúa đảo ngự trị ở đây, tại đây chúng đã đề ra 

các chính sách, biện pháp hà khắc để đàn áp, tra rấn dã man đối với ngƣời tù.  
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Trong số 53 đời Chúa đảo, có những tên khét tiếng về sự tàn ác nhƣ Andouard thời 

Pháp, Nguyễn Văn Vệ thời Mỹ - Ngụy... Ngày nay, dinh đƣợc dùng làm nơi trƣng bày tội 

ác của các Chúa đảo thu hút đông đảo khách tham quan.  

- Di tích cầu Ma Thiêng Lãnh: Nằm ở Tây Bắc trung tâm thị trấn Côn Đảo, di tích 

cầu Ma Thiêng Lãnh vẫn còn hai mố cầu xây dựng dở dang mà mấy chục năm trƣớc, để 

kiểm soát ngƣời tù vƣợt ngục, bọn cai ngục đã bắt ngƣời tù khiêng đá xây dựng cây cầu. 

Do địa thế núi non quá hiểm trở, lại phải lao dịch nặng nề, nên 356 ngƣời tù phải bỏ mình 

nơi đây. Ma Thiêng Lãnh là tên mà ngƣời tù đặt theo tên ngọn núi Ma Thiêng Lãnh của 

Triều Tiên.  

*Các di tích liên quan 

- Nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu: Nhà tƣởng niệm Anh hùng Liệt sĩ 

Võ Thị Sáu nằm ngay trung tâm huyện Côn Đảo nơi trƣng bày những hình ảnh, hiện vật 

về ngƣời thiếu nữ kiên trung, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cách mạng. Hiện nay, nhà tƣởng 

niệm đang lƣu giữ những kỷ vật về chị và gia đình lúc sinh thời chị vẫn dùng trong sinh 

hoạt hằng ngày. 

- Nghĩa trang Hàng Dương: Nghĩa trang Hàng Dƣơng có 4 khu mộ A, B, C, D. Khu 

A có mộ Cố Tổng Bí thƣ Lê Hồng Phong, Chí sĩ Nguyễn An Ninh; Khu B có mộ nữ Anh 

hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu; Khu C có mộ Anh hùng Liệt sĩ Lê Văn Việt; Khu D là nơi quy 

tập các phần mộ từ Nghĩa trang Hàng Keo, Hòn Cau,… đƣa về. 

Ở trung tâm nghĩa trang là sân hành lễ có một tƣợng đài cao 9m nặng 25 tấn, rộng 

190.000 m
2
 (theo số liệu ƣớc định), có khoảng hơn 2 vạn ngƣời tù đang yên nghỉ tại Côn 

Đảo. Ngày nay, nhằm tôn vinh các Anh hùng Liệt sĩ và những ngƣời yêu nƣớc Việt Nam 

đã chiến đấu và hy sinh tại Côn Đảo, đồng thời tố cáo tội ác dã man của chế độ nhà tù 

Côn Đảo dƣới hai thời kỳ thực dân kiểu củ và mới, một hệ thống các công trình mỹ thuật 

có tính khái quát cao đã đƣợc xây dựng nhƣ: Khu hành lễ với tƣợng đài chính và phù 

điêu lịch sử Côn Đảo, khu vƣờn đá với phù điêu Bất Khuất, tƣợng Thuỷ Chung và tƣợng 

Hy Vọng. 

- Nghĩa trang Hàng Keo: Trƣớc năm 1940, ngƣời tù chết đƣợc chôn ở nghĩa trang 

Hàng Keo. Nghĩa trang Hàng Keo ngày nay không còn cây keo nữa, mà thay vào đó là 

những hàng dƣơng lâu năm bao trùm hầu hết diện tích nghĩa trang này. Những ngôi mộ 

còn sót lại trƣớc kia nay đƣợc quy tập về nghĩa trang Hàng Dƣơng. Khu vực nghĩa trang 

xƣa, nay có một tấm bia ghi lại dấu tích một thời đau thƣơng. 

*Các di tích văn hóa lịch sử khác 

- Nhà khách vãng lai (Công Quán): Nằm trên đƣờng Tôn Đức Thắng, Công quán 

đƣợc biết đến là nơi dừng chân của nhà soạn nhạc vĩ đại ngƣời Pháp Camillesaint - Saens 

trong hai tháng (từ ngày 20/3/1895 đến ngày 19/4/1895). Tại đây ông đã hoàn thành vở 

nhạc kịch Brunehilda. Công quán hiện trƣng bày những hình ảnh, tƣ liệu về các cuộc đấu 

tranh của tù nhân. Nơi đây còn có gian phòng trƣng bày những hình ảnh của nhà soạn 

nhạc vĩ đại của thế giới Camillesaint - Saens cùng những tác phẩm nổi tiếng của ông. 

- Miếu Bà Phi Yến (An Sơn Miếu): An Sơn Miếu nằm cách trung tâm Côn Đảo 

khoảng 2 km về phía Tây Nam. Thờ thứ phi của Chúa Nguyễn Ánh là Lê Thị Răm, ngƣời 

đã dám khuyên can Chúa Nguyễnkhông rƣớc voi về giày mả tổvà bị Chúa Nguyễn Ánh 

giam ở Hòn Côn Lôn nhỏ (Hòn Bà ngày nay). Để ghi nhớ công ơn và đức độ của Bà, dân 
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làng đã lập miếu thờ. Hàng năm, vào ngày 18/10 - Âm lịch, ngƣời dân tổ chức lễ giỗ Bà 

rất long trọng. 

- Miếu Cậu: Miếu thờ hoàng tử Hội An, tên tục là Hoàng tử Cải, con trai của đức bà 

Phi Yến và chúa Nguyễn Ánh. Đây cũng là điểm dừng chân của du khách khi đến thăm 

quan Côn Đảo. 

* Di tích khảo cổ: Mộ Vò ở cồn Hải Đăng, núi Bà thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh, 

cách đây 2000 - 2500 năm. Đây là điểm có thể thu hút khách nghiên cứu, khám phá. 

b. Các giá trị của văn hóa bản địa 

Trƣớc năm 1975, Côn Đảo từng đƣợc xem làđịa ngục trần gian. Đến nay, hình ảnh 

những ngƣời chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc vẫn 

còn nguyên trong tâm trí nhân dân Côn Đảo nói riêng và cả nƣớc nói chung. 

Côn Đảo ngày nay là một trong những huyện văn hóa của cả nƣớc, là nơi có môi 

trƣờng văn hóa xã hội lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo đói. Với 

truyền thống cách mạng hào hùng của mình, ngƣời dân Côn Đảo luôn cần cù, chịu khó 

trong lao động, thật thà, chất phác, đoàn kết cùng nhau tiến bộ, tin tƣởng vững chắc vào 

sự lãnh đạo của Đảng vào tƣơng lai và giàu lòng hiếu khách. Đây thực sự là giá trị văn 

hóa to lớn đối với hoạt động du lịch. 

Về văn hóa truyền thống, Côn Đảo gắn với các địa danh và truyền thuyết sau: 

- Núi Chúa phía Tây Bắc trung tâm đảo lớn, cao 515 m sừng sững nhƣ bức tƣờng 

thành gắn liền với truyền thuyết chúa Nguyễn Ánh bôn tẩu ra Côn Đảo. Hiện nay, trên 

núi vẫn còn bàn cờ chúa thƣờng chơi khắc trên đá. 

- Hòn Bà rộng hơn 5km
2
 là tên gọi hòn đảo nơi chúa Nguyễn Ánh giam giữ thứ phi 

Phi Yến, ngƣời đã khuyên chúa không nêncõng rắn cắn gà nhà. Hiện trên đảo còn di tích 

đỉnh Tình Yêu. 

- Chuỗi đảohuynh đệTài lớn, Tài nhỏ, Trác lớn, Trác nhỏ phía trƣớc đảo Côn Lôn 

hiện nay là chứng tích cho chuyện tình ngang trái giữa nàng Minh Nguyệt đa tình cùng 

hai anh em song sinh Đặng Phong Tài và Đặng Trác Vân. 

- Bãi Đầm Trầu và Hòn Cau là hai thắng cảnh đƣợc gọi tên theo truyền thuyết mối 

tình éo le giữa nàng Trầu và chàng Cau lƣu truyền trong dân gian. 

  Những sự tích trên đều là những tài nguyên phi vật thể có thể khai thác xây dựng 

thành các câu chuyện, huyền thoại... phục vụ phát triển du lịch.  

c. Ẩm thực và đặc sản 

Ngoài việc tham quan và khám phá các địa danh nổi tiếng tại côn đảo, du khách 

còn có thể thƣởng thức các món ăn ngon, đặc sản tại Côn Đảo. 

- Ốc vú nàng đƣợc xem là một trong những món ăn đặc sản hiếm tại Côn Đảo. Ốc 

vú nàng có thể chế biến bằng nhiều cách nhƣ: Nƣớng, luộc, hấp sả hoặc trộn với gỏi đều 

rất ngon … Nhƣng ngon nhất vẫn là cách nƣớng chin, sau đó chan một lớp mỡ hành, đậu 

phộng, lúc đó bạn chỉ cần dùng nĩa lẩy nhẹ, con ốc đã nằm gọn bên trên. Chấm nhẹ thân 

ốc vào chén nƣớc mắm chua ngọt là bạn có thể cảm nhận cái ngọt ngon, giòn giòn của ốc, 

nhấn nhá cùng vị cay của ớt, đậm đà của nƣớc mắm. Ngày trƣớc chỉ có vua chúa mới 

đƣợc thƣởng thức các món chế biến từ ốc vú nàng. Sau này, ốc vú nàng trở thành món ăn 

quen thuộc của ngƣời dân đi biển. Đây là đặc sản giá trị phục vụ du lịch rất cao.  
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- Cua mặt trăng thƣờng sống ở độ sâu 3 đến 4m ở các bãi đá san hô và có cả tại 

Côn Đảo. Thịt của loại cua này ăn rất ngon, vừa thơm lại săn chắc. Loại cua này có thể 

chế biến theo nhiều cách quen thuộc nhƣ: Luộc, Hấp, Xào me, …  

- Tôm hùm đỏ còn có tên gọi là tôm hùm lửa, loài tôm hùm này thƣờng sinh 

trƣởng rất chậm và có kích thƣớc nhỏ hơn các loại tôm hùm khác (trọng lƣợng trung bình 

vào khoảng 0,2 - 0.5 kg). Thịt tôm hùm đỏ rất dai, ngon, ngọt và săn chắc, không những 

vậy loài tôm hùm đỏ này còn có rất nhiều gạch ở bên trong. Đây cũng đƣợc xem là một 

trong những món ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Côn Đảo 

- Mắm Hàu là thứ nƣớc chấm bình dân thƣờng đƣợc ngƣời dân Côn Đảo sử dụng 

sử dụng trong các bữa ăn hằng ngày. Nguyên liệu chính để chế biến nên mắm hàu chính 

là con hàu có sẵn trong thiên nhiên.  

Hàng ngày, chờ cho thủy triều xuống, những ngƣời làm mắm hàu chạy ghe ra các 

hòn để gõ hàu lấy ruột. Ruột hàu đƣợc đãi rửa sạch sẽ và để cho ráo nƣớc, sau đó đảo đều 

với muối, ớt bột, rƣợu... theo tỉ lệ nhất định rồi đóng chai. Khoảng 20 đến 25 ngày sau, 

chai mắm hàu đổi màu, lúc phần thịt nổi lên trên còn phần nƣớc lắng phía dƣới có màu 

đỏ tƣơi là ăn đƣợc. Du khách khi đến du lịch Côn Đảo, khi về thƣờng mang theo những 

chai mắm hàu để làm quà tặng cho ngƣời thân, gia đình hoặc bạn bè của mình. 

- Mứt hạt bàng có thể đƣợc coi nhƣ là một ăn đặc sản mà khi nhắc về Côn Đảo 

mọi ngƣời đều nghĩ đến ngay lập tức và không sao quên đƣợc mùi vị thơm thơm, béo 

béo, giòn giòn của món ăn này.  

Để có thể chế biến đƣợc một món ăn này, ngƣời dân trên Đảo thƣờng hái những 

quả bàng chín, mang về phơi khô rồi tách lấy nhân bên trong. Nhân hạt bàng thƣờng 

đƣợc làm sạch, rang lên cho vừa chín, rồi đem chế biến theo 2 cách sau: hạt bàng rang 

muối, hạt bàng rang đường,.. 

Ngoài ra, Côn Đảo còn có nhiều món hải sản khác mà những vị thực khách khó 

tính nhất cũng phải hài lòng vì sự tƣơi ngon, cách chế biến hấp dẫn theo phong cách 3 

miền và giá cả hợp lý. 

1.3. Phân tích hiện trạng môi trƣờng 

- Chất lƣợng không khí và độ ồn: Lƣợng chất thải và bụi có chiều hƣớng gia 

tăng do gia tăng dân số, phát triển công nghiệp và độ ồn từ nhà máy nƣớc đá khi sử dụng 

máy phát điện. 

- Chất lƣợng nƣớc biển ven bờ: Chất lƣợng nƣớc biển ven bờ của Côn Đảo nhìn 

chung khá tốt, ngoại trừ khu vực cảng Bến Đầm đã có dấu hiệu ô nhiễm dầu và chất hữu 

cơ do tiếp nhận các nguồn chất thải chƣa đƣợc xử lý từ tàu thuyền neo đậu và từ các hoạt 

động dịch vụ nhƣ ăn uống, sản xuất nƣớc đá, kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, các nguy 

cơ gây ô nhiễm cũng có thể xảy ra do sự cố tràn dầu từ ngoài khơi, do đâm va, tai nạn 

giữa các tàu thuyền và các hoạt động cung ứng xăng dầu trong khi những hệ thống phòng 

chống những sự cố này vẫn chƣa có. 

- Nƣớc mặt: Hàm lƣợng sắt hoà tan cao. Song nguy cơ ô nhiễm phèn, mặn và dầu 

mỡ cũng có thể xảy ra do nƣớc thải từ các nhà máy sản xuất nƣớc đá, rác thải và nƣớc 

thải sinh hoạt. 

- Nƣớc ngầm: Một số chỉ tiêu ở một vài khu vực nhƣ hàm lƣợng Fe hòa tan ở khu 

trung tâm, Cl ở khu vực Hòn Cau (120 mg/l), lƣợng vi sinh ở khu vực chợ và nghĩa trang 
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Hàng Dƣơng cao, ngoài ra pH và các chỉ tiêu có liên quan đến kim loại nặng nhƣ As, Hg, 

Cd, Mn đều nằm trong giới hạn cho phép. 

- Chất thải rắn: Lƣợng chất thải rắn phát sinh tại chợ, các khách sạn, cơ sở sản 

xuất, các hộ gia đình cá nhân đƣợc thu gom bằng 2 xe chở rác loại 2,5 tấn và 4,0 tấn. Mỗi 

ngày có 2 chuyến thu gom rác lúc 4h sáng và 2-3h chiều. Tuy nhiên rác thải vô cơ và hữu 

cơ khi thu gom hoàn toàn trộn lẫn và không đƣợc xử lý. Rác đƣợc vận chuyển tới khu 

vực Bãi Nhát. Đây là bãi rác hoàn toàn lộ thiên, không có hố chôn rác,tƣờng bao và 

không có khu vực xử lý. Theo kết quả khảo sát thực tế có một số loài chim và động vật 

kiếm ăn, sinh sống tại khu vực bãi rác làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh ra môi trƣờng 

sinh thái của đảo. 

Bên cạnh rác sinh hoạt của ngƣời dân, Côn Đảo đang bị tấn công bởi rác từ đại 

dƣơng. Rác tấp vào Côn Đảo xuất phát từ nhiều nguồn. Nguồn do ngƣ dân xả rác trên 

biển, nguồn theo dòng hải lƣu chảytứ phíatừ các nƣớc láng giềng. Lƣợng rác tấp vào thì 

nhiều nhƣng biểnlôira lại rất ít, vì rác bị mắc kẹt trong những hốc đá, lùm cây, bị cát che 

phủ. Các khu vực tập trung rác đại dƣơng nhiều nhất là bãi Bờ Đập, bãi Dƣơng (hòn Bảy 

Cạnh); bãi Cát Lớn (hòn Bà); bãi Đầm Trầu, khu vực cuối tuyến bến Đầm, trƣớc vịnh 

Côn Sơn; bãi Vong; bãi Suối Ớt (hòn Côn Sơn). Rác chủ yếu là vỏ chai nhựa, chai sứ, túi 

ni-lông, lƣới đánh cá, giày dép, phao theo dòng nƣớc trôi dạt về. Tại các hòn khác, rác 

chỉ tập trung vào mùa gió chƣớng (gió Đông Bắc, từ tháng 10 năm trƣớc đến tháng 3 năm 

sau). Riêng ở hòn Bảy Cạnh, đến mùa gió chƣớng, rác dạt vào bãi Bờ Đập, rồi từ tháng 4 

đến tháng 9 năm sau (gió Tây Nam) lại tấp vào bãi Cát Lớn. Chính vì vậy, hòn Bảy Cạnh 

luôn hứng chịu lƣợng rác lớn từ đại dƣơng. 

Theo khảo sát mới nhất của Sở TN-MT, khối lƣợng rác hiện đang lƣu giữ tại bãi 

tập kết rác khu vực suối Nhật Bổn khoảng 60.000m3. Thêm vào đó, hiện nay, tổng lƣợng 

chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom trên địa bàn huyện Côn Đảo khoảng 10 tấn/ngày. 

Riêng rác thải sinh hoạt tại khu dân cƣ số 1 (Cỏ Ống) chƣa thu gom đƣợc do đƣờng nhỏ, 

xe vận chuyển không đến lấy rác đƣợc. Hiện nay, lò đốt rác tại Côn Đảo hiện chỉ xử lý 

đƣợc khoảng 5 tấn/ngày nên lƣợng rác còn lại phải tập kết ở bãi rác trên đƣờng đi từ 

trung tâm huyện ra cảng Bến Đầm. Bãi rác này đang quá tải và chứa khoảng 60.000m3 

rác, diện tích bãi rác chỉ còn khoảng 300m2. Do số lƣợng rác dồn ứ lớn nhƣng lại không 

có hệ thống thu gom, xử lý nƣớc rỉ rác nên gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc biển ven bờ, 

ảnh hƣởng đến hoạt động du lịch của huyện Côn Đảo. 

Sản xuất Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là sản 

xuất nƣớc đá, vật liệu xây dựng và chế biến hải sản với quy mô vừa và nhỏ, nằm xen kẽ 

trong khu dân cƣ, nhất là khu trung tâm. Chất thải của các cơ sở sản xuất này có nguy cơ 

ảnh hƣởng đến nƣớc mặt và nƣớc ngầm.  

1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trƣờng huyện 

Côn Đảo 

* Những thuận lợi chính 

  Là một vị trí kiểm soát chiến lƣợc vô cùng quan trọng trên vùng biển phía nam của 

tổ quốc, hơn nữa trên đảo còn có Khu bảo tồn di tích lịch sử - một báu vật của cách mạng 

Việt Nam, vì vậy Côn Đảo luôn dành đƣợc sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nƣớc, 

các cấp lãnh đạo từ trung ƣơng đến địa phƣơng cũng nhƣ của các tầng lớp nhân dân trong 

toàn quốc. 
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  Với trên 200 km bờ biển, nằm ở ngay ngƣ trƣờng hải sản lớn nhất của cả nƣớc, lại 

gần khu vực khai thác dầu khí; trên đảo có nhiều vùng vịnh kín, mực nƣớc sâu, lặng gió, 

tránh bão tốt, nên Côn Đảo là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi cho đánh bắt xa bờ, đồng 

thời cho phát triển các lĩnh vực dịch vụ hàng hải, cứu hộ, các dịch vụ nghề cá và một số 

hoạt động dịch vụ dầu khí. 

  Quần đảo với 19 hòn đảo lớn nhỏ, cách đất liền chỗ gần nhất chƣa đến 100 km, 

nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới đại dƣơng, mát mẻ và trong sạch. Trên đảo có 

Khu bảo tồn di tích lịch sử cách mạng, có Vƣờn quốc gia Côn Đảo với những cảnh quan 

sinh thái đa dạng. Ven các đảo có nhiều khu vực bãi cát thoải, nƣớc trong. Dƣới thềm lục 

địa là những rặng san hô quý đẹp cùng với nhiều loài thủy sinh vật đặc hữu quý hiếm. Sự 

hòa quyện của thế núi non với rừng biển tuyệt đẹp và giàu tiềm năng cùng với những di 

sản văn hóa cách mạng của Côn Đảo là những điều kiện thuận lợi cho phát triển kết hợp 

giữa các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng, tắm biển, vui chơi giải trí với du lịch lịch 

sử, tham quan, nghiên cứu và học tập truyền thống cách mạng của dân tộc. 

* Những hạn chế chính 

Tuy có các yếu tố thuận lợi nhƣ đã phân tích, nhƣng so với các đơn vị cấp huyện 

trên toàn quốc thì Côn Đảo với tầm vóc nhỏ bé, ít dân cƣ, lại nằm cách xa các trung tâm 

kinh tế trên đất liền là một trở ngại cho quá trình phát triển của Đảo. Điều đó đƣợc thể 

hiện ở cơ hội đƣợc hƣởng sức lan tỏa của các trung tâm phát triển bị hạn chế, việc cung 

cấp các dịch vụ hậu cần cho Đảo khó khăn, chi phí xây dựng trên đảo cao; mặt khác, khả 

năng chủ động trong việc huy động tổng lực cho một mục tiêu chiến lƣợc nào đó lại rất 

khó khăn; ngoài ra, các sản phẩm sản xuất ra xa nơi tiêu thụ trên đất liền và nhu cầu tiêu 

thụ sản phẩm trên đảo không nhiều, hạn chế đến hiệu quả sản xuất. 

Nguồn nƣớc ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt bị hạn chế, diện tích đất có thể 

sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng còn lại không nhiều là những khó khăn rất lớn cho 

sự phát triển mở rộng các hoạt động kinh tế xã hội ở Côn Đảo. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

2.1. Phân tích thực trạng phát triển kinh tế xã hội 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2016-2020 tình hình phát triển kinh tế, xã hội đã đạt 

đƣợc những kết quả khả quan: Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, trong đó nổi bật nhất là 

lĩnh vực du lịch phát triển mạnh; công tác bình ổn thị trƣờng, đảm bảo cung cầu các mặt 

hàng thiết yếu cho ngƣời dân trên địa bàn huyện đƣợc quan tâm thực hiện; việc hỗ trợ 

doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đƣợc thực hiện. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều 

đạt và vƣợt chỉ tiêu kế hoạch đề ra giai đoạn 2016-2020. 

2.2. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

2.2.1. Khu vực kinh tế công nghiệp 

Giá trị sản xuất công nghiệp ƣớc thực hiện 888,54 tỷ đồng, đạt 115,13% (888,54 

tỷ đồng/618 tỷ đồng) kế hoạch 5 năm. Trong đó: Giá trị sản xuất của các quốc doanh 

ƣớc thực hiện 285,56 tỷ đồng, đạt 79,47% kế hoạch 5 năm; giá trị sản xuất ngoài quốc 

doanh ƣớc thực hiện 602,98 tỷ đồng, đạt 146,2% kế hoạch 5 năm. 

2.2.2. Khu vực kinh tế Thương mại - Dịch vụ 

Tổng doanh thu thƣơng mại và dịch vụ ƣớc thực hiện 11.423,94 tỷ đồng, đạt 

130,57% (11.423,94 tỷ đồng/8.749 tỷ đồng) so với kế hoạch 5 năm, trong đó, doanh thu 
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du lịch ƣớc thực hiện 5.961,85 tỷ đồng, đạt 146,12% (5.961,85 tỷ đồng/4.080 tỷ đồng) 

so với kế hoạch 5 năm. 

Khách du lịch ƣớc thực hiện 1.366.983 lƣợt khách, đạt 183,73% (1.366.983 lƣợt 

khách/744.000 lƣợt khách) so với kế hoạch 5 năm; trong đó khách nƣớc ngoài 142.770 

lƣợt khách, đạt 97,79% (142.770 lƣợt khách/146.000 lƣợt khách) so với kế hoạch 5 

năm. 

Các dịch vụ lƣu trú, ăn uống đƣợc đầu tƣ phát triển. Có 133 cơ sở lƣu trú đang hoạt 

động (gấp 2,35 lần so với năm 2015); với 1.993 buồng/phòng, sức chứa 5.143 ngƣời/đêm
 

(gấp 3,43 lần so với năm 2015). 

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch đƣợc quan tâm thực hiện trên nhiều phƣơng 

diện truyền thông, hội chợ du lịch trong nƣớc và quốc tế. Các loại hình sản phẩm du 

lịch sinh thái thích hợp trong Vƣờn quốc gia tại đảo lớn và các đảo nhỏ đã đƣợc triển 

khai nhƣ du lịch nghỉ dƣỡng, ngắm cảnh thiên nhiên hoang dã, thƣ giãn trong những kỳ 

nghỉ cuối tuần, cắm trại dã ngoại; du lịch thể thao: đi bộ, tắm biển, bơi có ống thở xem 

san hô và sinh vật biển; quan sát động vật hoang dã nhƣ rùa biển đẻ trứng trong mùa 

sinh sản, thả rùa con về biển, ngắm chim biển, động vật rừng đƣợc mở rộng, từng bƣớc 

nâng cao chất lƣợng. Đã xin chủ trƣơng nâng cấp các lễ hội Côn Đảo thành lễ hội cấp 

tỉnh; xây dựng đề án Phố đi bộ - ẩm thực. Các hoạt động văn hóa văn nghệ lớn, chƣơng 

trình cầu truyền hình; chƣơng trình tâm linh, lễ giỗ, ẩm thực tạo đƣợc điểm nhấn văn 

hóa - lịch sử cho Côn Đảo. 

Tiếp tục duy trì loại hình chợ truyền thống, kinh doanh tạp hóa, khả năng cung 

ứng các mặt hàng tiêu dùng ngày càng phong phú, chất lƣợng. 

2.2.3. Kinh tế nông – lâm- ngư nghiệp 

Giá trị sản xuất nông nghiệp ƣớc thực hiện 211,63 tỷ đồng, đạt 135,66% (211,63 

tỷ đồng/156 tỷ đồng) kế hoạch 5 năm. Quy hoạch 02 ha, kêu gọi đầu tƣ dự án nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao. 

Giá trị sản xuất ngƣ nghiệp ƣớc thực hiện 291,31 tỷ đồng, đạt 137,02% (291,31 tỷ 

đồng/212,60 tỷ đồng) kế hoạch 5 năm. Sản lƣợng khai thác hải sản 4.362,97 tấn, đạt 

104,58% so với NQ; nuôi trồng 219,04 tấn, đạt 292,05% so với NQ. Hình thức nuôi ngọc 

trai tiếp tục đƣợc duy trì, mang lại giá trị kinh tế cao. Nuôi trồng thủy sản tại vịnh Bến 

Đầm đƣợc cập nhật bổ sung quy hoạch, góp phần phát triển mô hình nuôi cá lồng bè.  

Công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát giết mổ đƣợc tăng cƣờng hiệu quả; 

đầu tƣ, chuyển khu vực giết mổ gia súc tập trung sang Bến Đầm; thực hiện xử lý gia súc 

thả rông, bảo đảm an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tổ chức đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn. Làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, bảo 

tồn đa dạng sinh học; hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị du lịch sinh thái khu 

Ramsar Côn Đảo ngày càng đƣợc quan tâm, đẩy mạnh. 

Trƣớc ngành du lịch chƣa đƣợc phát triển nhƣ hiện nay, ngƣời dân có trồng trọt 

nhƣng chủ yếu để tự cung, tự cấp, phần dôi dƣ mới đem bán tại chợ Côn Đảo để kiếm 

thêm thu nhập, tuy nhiên phần thu nhập này không cao, không đủ trang trải cuộc sống 

của ngƣời dân; phần lớn đất nông nghiệp trên địa bàn đƣợc bỏ trống, không canh tác. 

Trên cơ sở đó, chỉ tiêu ngành trồng trọt đƣợc xây dựng tƣơng đối thấp. Tuy nhiên, theo 

thời gian, sản phẩm rau củ quả đƣợc trồng trên địa bàn huyện đƣợc ngƣời dân ngày càng 

ƣa chuộng, nhất là từ sau khi ngành du lịch phát triển, khách du lịch đặc biệt ƣa thích và 



Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo  Năm 2021 

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo 20 

luôn mong muốn đƣợc thƣởng thức ẩm thực với các loại lƣơng thực, thực phẩm đƣợc 

trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện. Từ các yếu tố này, nhiều ngƣời dân sinh sống tại 

huyện chuyển sang phát triển trồng trọt, chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

dân địa phƣơng và khách du lịch. Hiện nay giá cả các sản phẩm nông sản của Côn Đảo 

luôn cao hơn giá các sản phẩm cùng loại đƣợc vận chuyển ra từ đất liền và sản phẩm làm 

ra đều đƣợc tiêu thụ nhanh chóng. Thu nhập từ ngành nông nghiệp hiện nay đã đƣợc tăng 

cao, có thể giúp ngƣời dân phần nào cải thiện và nâng cao chất lƣợng cuộc sống 

2.2.4. Đầu tư phát triển. 

Đầu tƣ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội huyện Côn Đảo đƣợc các 

cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện thƣờng xuyên. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ 

tầng có bƣớc cải thiện rõ rệt, từng bƣớc đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện nhà, góp 

phần bảo đảm tốc độ tăng trƣởng kinh tế nhanh, bền vững, phát triển các lĩnh vực văn 

hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho nhân dân huyện Côn Đảo. Thực hiện đạt đƣợc những kết quả trên thì Nguồn vốn đầu 

tƣ công bố trí để thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 với tổng vốn dự kiến là 1.418.301 

triệu đồng, đầu tƣ hạ tầng trên địa bàn huyện Côn Đảo bao gồm: Nguồn vốn ngân sách 

Tỉnh và Trung ƣơng, tổng kế hoạch vốn bố trí thực hiện là 907.831 triệu đồng (trong đó, 

vốn NSTW là 237.656 triệu đồng); Nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp cho UBND 

huyện quyết định đầu tƣ, tổng kế hoạch vốn đã bố trí thực hiện là 510.470 triệu đồng 

Nhìn chung việc đầu tƣ nguồn lực từ ngân sách nhà nƣớc trong nhiệm kỳ qua 2016 – 

2020 huyện Côn Đảo đến nay không có nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án do 

UBND huyện Côn Đảo quyết định đầu tƣ, các dự án hoàn thành đƣợc nghiệm thu, bàn 

giao đƣa vào sử dụng và thanh quyết toán theo quy định. 

Triển khai các chính sách mới về hỗ trợ, ƣu đãi đầu tƣ trên địa bàn huyện Côn Đảo 

theo Công văn số 4520/UBND-VP ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

về hệ thống hóa các chính sách hỗ trợ, ƣu đãi đầu tƣ trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở Quyết định số 32/2013/QĐTTg ngày 22/5/2013 của Thủ 

tƣớng Chính phủ và Thông tƣ số 26/2016/TT-BTC ngày 18/02/2016 của Bộ Tài chính 

trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. Chủ động kiến nghị giải quyết khó khăn, 

vƣớng mắc về cơ chế, chính sách ƣu đãi đầu tƣ. Doanh nghiệp lập mới tăng cao, hầu hết 

các doanh nghiệp đã hoạt động trƣớc đây có sự mở rộng quy mô; quan tâm nâng cao trình 

độ, kỹ năng của ngƣời lao động; thể hiện đƣợc tính năng động, sáng tạo, hiệu quả trong 

sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội. 

Đề xuất tỉnh phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tƣ du lịch, dịch vụ vào địa bàn 

huyện. Chủ động kiến nghị giải quyết khó khăn, vƣớng mắc về cơ chế, chính sách ƣu đãi 

đầu tƣ; đề nghị thu hồi các dự án không triển khai. 

Triển khai Quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo 

đƣợc bố trí vốn ngân sách khởi công mới 15 dự án trong giai đoạn 2016 – 2020 cơ bản 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2017 đến 

nay có 52 dự án đăng ký nguyện vọng đầu tƣ vào Côn Đảo7, có 6/52 dự án đã đƣợc cấp 

Quyết định đầu tƣ, chủ trƣơng đầu tƣ; kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi, chấm dứt 

chủ trƣơng đầu tƣ 25 dự án; hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 dự án đã đƣợc UBND 

tỉnh có văn bản chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trƣơng đầu tƣ (dự án Nhà máy điện mặt 

trời hòa lƣới 3MWp của Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lƣợng Tuấn Ân và dự án Khu 

du lịch Côn Lôn Resort của Công ty Cổ phần Nguyên Sơn). 
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Thời điểm đầu Quý II/2020, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện bị ảnh 

hƣởng do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các 

cấp, các ngành, UBND huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết không để xuất hiện, lây lan trên địa bàn. Trong đó có 

việc đóng cửa các khu du lịch, các điểm tham quan các di tích, các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, tạm dừng các chuyến bay, tàu vận chuyển hành khách, thực hiện cách ly toàn xã hội 

theo chủ trƣơng của Thủ tƣớng Chính phủ.... Điều này ảnh hƣởng lớn đối với việc phát 

triển kinh tế, nhất là đối với địa phƣơng có nền kinh tế mũi nhọn là du lịch, dịch vụ nhƣ 

Côn Đảo. Hầu hết chỉ tiêu về phát triển kinh tế trong tháng Quý II/2020 đều giảm mạnh 

so với cùng kỳ, nhất là lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ và du lịch, dự kiến sẽ không đạt 

đƣợc theo kế hoạch giao năm 2020, điều này ảnh hƣởng đến kế hoạch giai đoạn 2016 – 

2020 

2.3 Tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

Dân số trung bình dự kiến đến năm 2020 là 8.827 ngƣời, đạt 88% (8.827 

ngƣời/10.000 ngƣời) kế hoạch 5 năm. 

Tỷ lệ các cháu vào nhà trẻ so với nhóm tuổi đạt 71,81% (Kế hoạch 5 năm: 87%); 

tỷ lệ các cháu vào mẫu giáo so với nhóm tuổi ƣớc đạt 97,1% (Kế hoạch năm 5: 100%); tỷ 

lệ học sinh nhập học (trong độ tuổi đến trƣờng phải ra lớp): tiểu học đạt 100% (Kế hoạch 

5 năm: 100%), trung học cơ sở đạt 99,1% (Kế hoạch 5 năm đề ra 95%), trung học phổ 

thông đạt 91,8% (Kế hoạch 5 năm: 90%). 

Tổng số lao động đã đƣợc giải quyết việc làm 1.516 lao động (trong đó lao động 

nữ: 783 ngƣời) đạt 101,1 % so với kế hoạch giai đoạn, trong đó tạo thêm việc làm mới 

cho 872 lao động, đạt 116,27% NQ; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, đạt 100% NQ. Lao 

động nông nghiệp chuyển dịch mạnh sang ngành, nghề khác. 

Doanh số cho vay vốn giải quyết việc làm 36,075 tỷ đồng với 933 hộ vay theo các 

chƣơng trình cho vay sinh viên, hộ nghèo, thoát nghèo, nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng. 

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 1,3% năm 2016 giảm xuống còn 0% năm 2018. 94% gia 

đình đạt chuẩn văn hóa (theo Kế hoạch đến năm 2020: 98%), mức hƣởng thụ văn hóa là 

32 lần/ngƣời (theo Kế hoạch đến năm 2020: 32 lần/ngƣời), tỷ lệ dân số luyện tập thể dục 

thể thao thƣờng xuyên 34% (theo Kế hoạch đến năm 2020: 34%). 

2.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cƣ: 

Thực trạng phát triển đô thị đƣợc đánh giá bằng mức độ tập trung của các khu dân 

cƣ, việc mở rộng diện tích đất ở và diện tích các đất có mục đích công cộng trong khu 

dân cƣ, cũng nhƣ chất lƣợng các công trình cơ sở hạ tầng. Những năm gần đây huyện đã 

đầu tƣ xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo các khu dân cƣ 

trên đảo. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng có bƣớc cải thiện rõ rệt, từng bƣớc đáp ứng 

yêu cầu phát triển của huyện nhà, góp phần bảo đảm tốc độ tăng trƣởng kinh tế nhanh, 

bền vững, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ổn định, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân huyện Côn Đảo 

 Về thực trạng các khu dân cƣ nông thôn và vấn đề sử dụng đất: dân cƣ ở huyện 

Côn Đảo phân bố ở đảo Côn Sơn trên 3 khu vực là: sân bay Cỏ Ống, Bến Đầm và khu 

trung tâm huyện; trong đó chủ yếu là ở khu trung tâm Côn Sơn. 

Về mức độ đáp ứng đời sống dân sinh và chất lƣợng các công trình cơ sở hạ tầng 

trong khu dân cƣ, mặc dù là một huyện đảo xa, nhƣng các công trình cơ sở hạ tầng nhƣ 
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đƣờng, điện, y tế, trƣờng học và khu văn hóa thể thao đƣợc xây dựng khá hoàn chỉnh, 

nhìn chung đã tạo thuận lợi cho đi lại trong khu vực và đời sống của nhân dân trong 

huyện. 

2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng: 

2.5.1. Giao thông – vận tải 

Đƣờng hàng không: Hiện tại phần lớn khách du lịch đến Côn Đảo bằng máy bay 

cất hạ cánh tại sân bay Cỏ Ống. Sân bay Cỏ Ống đã đƣợc nâng cấp đáng kể bao gồm cả 

việc kéo dài đƣờng băng và xây dựng các tiện nghi sân bay hiện đại, diện tích toàn khu 

hiện nay là 106 ha. Sân bay này có khả năng tiếp nhận máy bay phản lực 70 đến 80 hành 

khách. Hiện tại Công ty Dịch vụ Hàng không Việt Nam (VASCO) thực hiện lịch bay từ 

TP. Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ - Sân bay Côn Sơn (Côn Đảo) với 14 chuyến 

ATR72/tuần, mỗi chuyến chở đƣợc 68 khách. Thời gian bay khoảng 45 phút. Ngoài ra, 

bắt đầu từ 09/2020 hãng hàng không Bamboo Airway chính thức mở bán đƣờng bay 

thẳng từ Hà Nội – Côn Đảo với tần suất 2 chuyến khứ hồi/ngày, Hải Phòng – Côn Đảo 1 

chuyến khứ hồi/ngày và Vinh – Côn Đảo 1 chuyến khứ hồi/ngày. 

Có 2 loại máy bay trực thăng đƣợc đƣa vào khai thác đƣờng bay Vũng Tàu – Côn 

Đảo là MI-17-1V và MI-172 với sức chứa 25 ngƣời, trong đó có 3 thành viên tổ bay và 

22 hành khách. Lịch bay là 2 chuyến khứ hồi/tuần vào thứ 6 và chủ nhật hàng tuần. 

Đƣờng thủy: Giao thông đƣờng thủy phục vụ khách tuyến Cảng Cầu Đá (TP. 

Vũng Tàu) - Cảng Bến Đầm (Côn Đảo). Tàu cao tốc Côn Đảo Express với tốc độ tối đa 

30 hải lý/giờ, sức chở 600 hành khách. Thời gian đi là 8h sáng và về lúc 13h30 hàng 

ngày. Tàu có thể vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thời gian hành trình từ 

Vũng Tàu đến Côn Đảo khoảng 4 giờ. 

Từ Sóc Trăng, có tàu xuất phát lúc 8h từ cảng Trần Đề, cập bến tại cảng Bến Đầm 

(Côn Đảo). Tàu từ Côn Đảo về đất liền xuất phát lúc 13h. Thời gian di chuyển khoảng 

2,5 tiếng mỗi chặng. 

Lịch trình chạy tàu thƣờng không cố định phụ thuộc vào thời tiết và lƣợng hành 

khách đăng ký. Sử dụng tàu khách này chủ yếu là những công nhân làm việc tạm thời 

trên đảo và ngƣời dân địa phƣơng tới đảo từ đất liền và ở mức độ thấp là khách du lịch.  

Đƣờng bộ: Dịch vụ vận tải phát triển nhanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 

vận chuyển du khách; có 03 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải taxi; có 05 doanh 

nghiệp kinh doanh thí điểm xe điện, xe 4 bánh có gắn động cơ xăng. 

Tình hình giao thông đƣờng thủy nội địa: trƣớc tình hình du lịch trên địa bàn 

huyện ngày càng phát triển, các dịch vụ du lịch bằng phƣơng tiện tàu thủy ngày càng đa 

dạng, nhiều doanh nhiệp đã đầu tƣ mua sắm phƣơng tiện thủy để phục vụ kinh doanh 

du lịch. Các phƣơng tiện du lịch đa số có kích thƣớc nhỏ nên khi hoạt động vào mùa 

thời tiết xấu, gió lớn dễ gây mất an toàn khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai 

nạn đƣờng thủy; các phƣơng tiện trang bị không đủ số lƣợng, chủng loại các thiết bị 

cứu sinh, PCCC,..... 

Trƣớc thực trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan thƣờng xuyên tuần tra, kiểm tra các phƣơng tiện giao 

thông đƣờng thủy tại Bến thủy nội địa của huyện. 

2.5.2. Ngành thủy lợi 
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Huyện Côn Đảo là vùng có địa hình núi dốc, chia cắt mạnh; diện tích đất nông 

nghiệp không nhiều, phân bố phân tán và chủ yếu là sản xuất các loại cây trồng cạn. Do 

vậy ở đây chƣa tập trung nhiều vào xây dựng hệ thống thủy lợi tƣới tiêu. Thực tế trên đảo 

hiện có các công trình thủy lợi nhƣ hồ An Hải, hồ Quang Trung, đập tràn Lò Vôi và kênh 

Mƣơng Sấu; những công trình này đã đƣa vào hoạt động từ năm 2004 với tổng lƣợng 

nƣớc chứa trong các hồ chứa là 1,52 triệu m
3
; công suất sau hồ chứa là 4.150 m

3
/ngày và 

công suất cấp nƣớc thực tế là 2.900 m
3
/ngày. Riêng kênh Mƣơng Sấu phần lớn đã bị bồi 

lấp, hầu nhƣ không còn khả năng tiêu nƣớc. Ngoài ra nông dân còn xây dựng hàng chục 

km kênh mƣơng nhỏ (mặt kênh: 1,0-1,5m) để hứng nƣớc từ các cồn cát và đồi núi cao, 

trữ nƣớc ngọt và tiêu nƣớc mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Diện tích đƣợc tƣới 

khoảng 14 ha đất lúa và rau màu trên chân ruộng lúa. Bên cạnh phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, hệ thống các hồ chứa nƣớc và kênh mƣơng thủy lợi ở đây có ý nghĩa lớn trong 

việc bổ sung cho nguồn nƣớc ngầm, tạo cảnh quan và bảo vệ môi trƣờng. 

2.5.3. Năng lượng 

Năng lực cung ứng điện, nƣớc bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của ngƣời dân và phát 

triển du lịch. Hoàn thành và vận hành hệ thống cáp điện ngầm 22KV, hệ thống đƣờng 

dây hạ thế mới lƣới điện trung, hạ thế trung tâm Côn Đảo và 04 tổ máy phát điện Diesel 

với tổng công suất 06MW. Tổng công xuất điện của huyện hiện nay 10,8MW. 

Các đảo ngoài khơi và các khu vực xa xôi trên đảo Côn Sơn sử dụng các hệ thống 

năng lƣợng mặt trời. Ngoài ra huyện cũng đang triển khai ứng dụng pin năng lƣợng mặt 

trời và hệ thống đèn led trong chiếu sáng công cộng. 

2.5.4. Bưu chính viễn thông  

Dịch vụ bƣu chính viễn thông ngày càng đa dạng, thuận lợi cho yêu cầu phát 

triển kinh tế, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh quốc phòng an ninh và đời sống 

ngƣời dân. 

Trên đảo hiện có bƣu điện trung tâm, 2 trạm bƣu cục cơ sở tại Cỏ Ống và Bến 

Đầm, các trạm viễn thông và đài viễn thông. Mạng điện thoại di động đã phủ sóng toàn 

đảo, đảm bảo liên lạc với đất liền thuận tiện. Đài truyền thanh, truyền hình huyện đã tiếp 

và phát sóng của các đài truyền hình VTV1, VTV3, HTV7 và CVTV, tiếp âm đài tiếng 

nói Việt Nam.. Ngoài ra, đài truyền thanh - truyền hình huyện còn xây dựng các phóng 

sự, ghi nhanh kịp thời đƣa tin về tình hình thời sự của huyện, tổ chức truyền thanh trực 

tiếp các buổi mít tinh, các ngày lễ lớn, các kỳ họp hội đồng nhân dân, tuyên truyền các 

văn bản pháp luật của nhà nƣớc. Nhƣ vậy, mặc dù xa đất liền song các mối liên hệ thông 

tin liên lạc và bƣu chính vẫn đảm bảo thƣờng xuyên với đất liền, cung cấp kịp thời báo 

chí và tin tức đến ngƣời dân trên đảo. 

2.5.5. Văn hoá – Thể thao – Phát thanh truyền hình 

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao: duy trì và giữ vững huyện văn 

hóa đi vào chiều sâu; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đƣợc 

nhân dân nhiệt liệt hƣởng ứng, danh hiệu: Gia đình văn hóa, khu dân cƣ văn hóa, cơ 

quan - đơn vị văn hóa ngày càng đạt đƣợc chất lƣợng cao hơn; phong trào tập luyện thể 

dục thể thao và tổ chức các hoạt động giao lƣu văn hóa văn nghệ, sinh hoạt Câu lạc bộ 

đờn ca tài tử, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật nhằm mở rộng hiểu biết, nâng 

cao nhận thức và cải thiện chất lƣợng cuộc sống của nhân dân ở khu dân cƣ đƣợc cải 

thiện hàng năm; duy trì hoạt động ổn định 03 Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng; 

duy trì tiếp phát sóng các kênh truyền hình số mặt đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị 
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đƣợc đầu tƣ mua sắm (xây dựng trụ sở Đài, mua sắm bổ sung cụm loa truyền thanh,...), 

nâng cao chất lƣợng chƣơng trình, chất lƣợng phát sóng truyền thanh, truyền hình của 

huyện Côn Đảo, kịp thời đƣa tin về tình hình thời sự của Huyện, tổ chức truyền thanh 

trực tiếp các buổi mít tinh, các kỳ họp của HĐND huyện. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ngƣời dân hƣởng ứng nhiều cuộc 

vận động có quy mô toàn quốc nhƣ: Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh, Ngƣời Việt Nam dùng hàng Việt Nam,... mang lại hiệu quả thiết thực, trong 

phong trào thi đua yêu nƣớc. 

Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy hiệu quả các giá trị di tích lịch sử cách mạng 

và di tích văn hóa luôn đƣợc quan tâm, đã xây dựng kế hoạch tu bổ và tôn tạo di tích 

giai đoạn 2017 – 2021, đồng thời hàng năm đơn vị quản lý di tích xây dựng kế hoạch 

trùng tu, tôn tạo đối với các di tích xuống cấp từ nguồn xã hội hóa trình Sở Văn hóa và 

thể thao thẩm định, trình Tỉnh phê duyệt để thực hiện. Từ năm 2018, thực hiện quản lý 

các di tích trên địa bàn huyện theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 

của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

2.5.6. Y tế 

Công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và tuyên truyền cho nhân dân 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt phòng chống dịch sốt xuất 

huyết, bệnh sởi, thủy đậu, bệnh tay chân miệng, bệnh quay bị,... trong thời gian qua 

luôn đƣợc chú trọng. Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ cũng nhƣ đột xuất các cơ 

sở kinh doanh thực phẩm, tổ chức cấp giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho cá nhân trên địa bàn huyện. Từng bƣớc nâng cao chất lƣợng khám và điều 

trị, bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho quân, dân, khách du lịch và 

ngƣ dân tới Côn Đảo. Nâng cấp quy mô Trung tâm y tế Quân dân y từ 30 giƣờng bệnh 

lên 50 giƣờng bệnh, đạt tỷ lệ 63,6 giƣờng/vạn dân (NQ: 54). Cấp cứu thành công nhiều 

trƣờng hợp nguy cơ cao thuộc bệnh viện tuyến trên. Đề án đào tạo bác sỹ, dƣợc sỹ, 

nhân viên ngành y tế, tham gia các lớp bồi dƣỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 

đƣợc quan tâm thực hiện. 

Tuy nhiên, việc đào tạo bác sỹ giai đoạn 2016-2020 chƣa thực hiện đƣợc, do đó 

chƣa có nguồn bác sỹ kế cận. 

2.5.7. Giáo dục - đào tạo 

Số lƣợng trẻ mầm non tăng nhƣng tỷ lệ huy động các cháu vào nhà trẻ, mẫu giáo 

thấp hơn kế hoạch do số trẻ lứa tuổi mầm non tăng cao hàng năm; cơ sở vật chất 02 

trƣờng mầm non hiện hữu giai đoạn 2016 – 2020 đều đã quá tải; phụ huynh có xu hƣớng 

gửi trẻ về ông, bà chăm sóc để yên tâm công tác. Đối với chỉ tiêu học sinh phổ thông 

không đạt là do gia đình có điều kiện có xu hƣớng cho con em về học tại các trƣờng trong 

tỉnh hoặc thành phố Hồ Chí Minh. UBND huyện đã và đang đầu tƣ cơ sở vật chất trƣờng 

lớp phục vụ cho công tác dạy và học. Ngành giáo dục và đào tạo của huyện luôn đƣợc 

quan tâm, chỉ đạo kịp thời, các năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, triển 

khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của các cấp học đề ra, chất lƣợng giáo dục 

các cấp học ổn định và có sự phát triển; triển khai thực hiện tốt chủ trƣơng thí điểm Cha 

mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả hợp đồng thuê giáo viên trực tiếp giảng dạy, 

chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non năm học 2018 – 2019 khi thiếu hụt số lƣợng ngƣời 
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làm việc do số trẻ đến trƣờng tăng; Thực hiện có hiệu quả đổi mới quản lý và nâng cao 

chất lƣợng giáo dục; đa số học sinh biết tự giác học tập và ý thức cao hơn đến việc học 

của bản thân. Đời sống của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đƣợc đảm bảo ổn định, yên 

tâm công tác. Học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và 

VyOlympic trên internet đạt những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy 

dinh dƣỡng dƣới 2,9% (NQ: < 5%); 100% học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông 

đều đƣợc học ngoại ngữ theo chƣơng trình bắt buộc. 

Về phát triển nguồn nhân lực: nhằm đáp ứng yêu cầu địa phƣơng về đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong thời gian qua đã hỗ trợ 

Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh liên kết với các trƣờng đại học mở lớp đào tạo 

chuyên ngành Luật, Quản trị hành chính,...; phối hợp trƣờng dạy nghề mở lớp dạy nghề 

kỹ thuật chế biến nón ăn, nghiệp vụ bàn buồng, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, tổ 

chức lớp nuôi và phòng trị bệnh cho gà, lớp trồng Nấm và nhân giống Nấm, trồng hoa,. 

Đồng thời để nâng cao kỹ năng thuyết minh viên du lịch phục vụ nhu cầu phát triển du 

lịch của huyện, đã tổ chức lớp bồi dƣỡng cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức, 

ngƣời lao động tại các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch. Phối hợp tổ chức các 

lớp đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc trên địa bàn huyện. Tập trung đào tạo, bồi dƣỡng 

đội ngũ cán bộ, công chức nguồn, cán bộ công chức trẻ có năng lực và cán bộ, công chức 

nữ. 

2.6. Đánh giá chung về thực trạng kinh tế - xã hội 

2.6.1. Thuận lợi 

Kinh tế tăng trƣởng khá, chuyển dịch đúng hƣớng theo cơ cấu du lịch - dịch vụ, 

công nghiệp, nông nghiệp; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt; ngành du lịch khẳng định 

đƣợc vị trí chiến lƣợc, thế mạnh và có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 

hội; 

 Cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ mạnh, tính kết nối trên địa bàn và giữa Côn Đảo với 

tỉnh, địa phƣơng khác đƣợc tăng cƣờng; các quy hoạch quan trọng đã đƣợc phê duyệt, 

quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang khẩn trƣơng triển khai để sớm hoàn thiện; 

các thiết chế quản lý kiến trúc, xây dựng, môi trƣờng đƣợc củng cố.  

Đầu tƣ xã hội đƣợc huy động mạnh mẽ, tạo diện mạo phát triển mới, từng bƣớc 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ. Văn hóa - xã hội phát triển tốt; thực hiện tốt an sinh xã hội, 

giảm nghèo bền vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nƣớc đƣợc tăng cƣờng; quốc 

phòng - an ninh đƣợc củng cố; cải cách tƣ pháp đạt kết quả tích cực. 

Công tác xây dựng Đảng đƣợc chú trọng, củng cố trên các mặt chính trị, tƣ tƣởng và 

tổ chức; năng lực lãnh đạo đƣợc nâng cao, phƣơng thức lãnh đạo có bƣớc đổi mới; việc 

sắp xếp các cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế bƣớc đầu đạt kết quả; công tác cán bộ, 

bảo vệ chính trị nội bộ đƣợc chú trọng thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát đƣợc cấp 

ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh thực hiện, một số lĩnh vực, vụ việc 

đạt hiệu lực, hiệu quả; công tác dân vận đƣợc quan tâm thực hiện, đạt kết quả tích cực. 

Công tác vận động quần chúng đƣợc thực hiện tích cực và hiệu quả. Các tầng lớp 

nhân dân tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý, điều hành của chính quyền, 

tích cực hƣởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nƣớc và các cuộc 

vận động do địa phƣơng phát động. Tinh thần đoàn kết, tƣơng trợ trong nhân dân đƣợc 

phát huy, có ý chí nỗ lực vƣơn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Các Cuộc vận động 
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Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ngày vì người nghèo, 

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt kết quả tích cực.  

2.6.2. Những hạn chế chính 

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt đƣợc, nhiệm kỳ qua vẫn còn những hạn chế, 

tồn tại ở một số lĩnh vực: 

Hạ tầng điện, nƣớc, bến cảng chƣa theo kịp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội; 

chƣa thu hút đƣợc thêm các nhà đầu tƣ dự án lớn;  

Tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách triển khai chậm so với cam kết; một số 

trƣờng hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng chƣa đƣợc xử lý dứt điểm.  

Y tế huyện chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu khám, chữa bệnh của ngƣời dân. 

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể hiệu quả chƣa cao. 

Công tác kết nạp đảng viên chƣa hoàn thành chỉ tiêu; chất lƣợng sinh hoạt, năng lực 

lãnh đạo ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn thấp; công tác dân vận chính quyền có nơi 

thiếu hiệu quả. 

III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 

Trong bối cảnh hiện nay, tác động của thiên tai ảnh hƣởng không nhỏ đến đời 

sống và hoạt động kinh tế của địa phƣơng. Vì vậy, chính quyền huyện Côn Đảo cùng với 

các nhà quản lý đất đai và môi trƣờng cân nhắc, tính toán lồng ghép trong công tác lập 

quy hoạch sử dụng đất sao cho cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trƣờng, 

giảm bớt đƣợc những rủi ro do thiên tai mang lại. 

Huyện Côn Đảo là một huyện đảo nằm giữa biển khơi. Về phƣơng diện địa lý khí 

hậu, địa bàn huyện Côn Đảo đƣợc đánh giá là nơi có nhiều khu vực dễ bị tổn thƣơng do 

ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, thiên tai. Trong những năm gần đây, cùng với ảnh 

hƣởng của biến đổi khí hậu toàn cẩu thiên tai xuất hiện bất thƣờng, không theo quy luật, 

số lần xuất hiện ngày càng tăng và cƣờng độ ngày càng lớn hơn. Theo số liệu thông kê, rà 

soát, huyện Côn Đảo thƣờng chịu ảnh hƣởng của một số loại hình thiên tai điển hình nhƣ: 

Bão, áp thấp nhiệt đới, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, sét, lốc xoáy, xâm nhập mặn, 

nƣớc biển dâng, sạt lở đất và có nguy cơ xảy ra động đất, sóng thần… tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ gây thiệt hại về tài sản của Nhà nƣớc và nhân dân. 

3.1. Phân tích, đánh giá về nƣớc biển dâng, xâm nhập mặn 

3.1.1. Hiện tượng nước biển dâng cao: 

Phần lớn diện tích Côn Đảo có địa hình tƣơng đối cao nên tai biến nƣớc biển dâng 

cao chỉ ảnh hƣởng đến một số vùng thấp ven biển nhƣ Họng Đầm và khu vực trung tâm. 

Tuy nhiên, mực nƣớc biển dâng cao sẽ gián tiếp đẩy mạnh sự phát triển của hiện tƣợng 

xói lở và nhiễm mặn. Theo Sở TN-MT, nếu mực nƣớc biển dâng cao, tình trạng xói lở bờ 

biển diễn ra ngày càng nghiêm trọng thì diện tích đất tự nhiên sẽ giảm do bị sóng phá 

hủy, các hoạt động kinh tế tại địa phƣơng nhƣ nuôi trồng thủy hải sản, nghề đánh bắt ven 

bờ, các công trình xây dựng, cảng… và cả cộng đồng dân sinh sống ven bờ tại đây sẽ 

chịu ảnh hƣởng lớn.. Những thành công trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo của huyện có 

thể bị biến đổi khí hậu làm sút giảm, thậm chí có thể xóa sạch. Hơn thế nữa, việc di dân 

tái định cƣ cho hàng nghìn hộ gia đình là thách thức lớn không chỉ về quỹ đất lúc đó đã 

trở nên hạn hẹp, kinh phí lớn mà còn làm xáo trộn sinh kế của dân số đang cƣ trú ở vùng 

bờ.  
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Bên cạnh đó, do ô nhiễm môi trƣờng hoặc khai thác sinh vật rạn quá mức; cùng 

với sự ấm lên của khí hậu đi kèm các hiện tƣợng Enso làm nƣớc biển tăng nhiệt độ 

nhanh; sự suy thoái tầng Ozon làm gia tăng bức xạ cực tím xuống mặt đất cộng với sự 

axit hoá nƣớc biển do nồng độ cao của khí CO2 - loại khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà 

kính là nguyên nhân chính của việc xuất hiện hiện tƣợng tẩy trắng san hô trên quy mô 

rộng. Nhiều nhà khoa học cảnh báo nếu không hành động gấp để kiểm soát biến đổi khí 

hậu thì đến khoảng 2050 san hô sẽ bị huỷ diệt trên quy mô toàn cầu. Nếu không còn san 

hô thì nguồn lợi thủy sản - nguồn sống của ngƣời dân sẽ bị khủng hoảng nghiêm trọng. 

Biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng sẽ tác động đến các nguồn tài nguyên môi 

trƣờng đất, nƣớc và sự đa dạng sinh học. Khu vực chịu nhiều tác động nhất là ở các dải 

ven biển. Theo đó, xây dựng đê kè là giải pháp quan trọng để chống biến đổi khí hậu và 

nƣớc biển dâng. Trồng cây ở những bãi bồi, vùng ngập nƣớc ven biển cũng đƣợc xem là 

giải pháp quan trọng để giữ đất. 

Tình trạng xâm ngập mặn 

Khu vực huyện đảo có địa hình tƣơng đối cao, không có các sông suối nhỏ, do vậy 

hiện tƣợng xâm nhập mặn tại khu vực vực này chủ yếu là do sóng biển mạnh đánh vào và 

hiện tƣợng nƣớc biển ngấm vào đất liền do sụt nƣớc ngầm vào mùa khô. 

Tại một số khu dân cƣ vùng thấp ven biển trong vùng đã và đang xảy ra hiện 

tƣợng nhiễm mặn nguồn nƣớc mặt, thậm chí một số nơi còn không thể dùng trong sản 

xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Đối với nƣớc ngầm thì các nghiên cứu chuyên đề cho thấy 

có dấu hiệu gia tăng độ mặn theo thời gian. Nghiêm trọng hơn, qua phân tích các số liệu 

quan trắc nhiều năm đã cho thấy tại các khu dân cƣ có sự di chuyển ranh giới mặn – nhạt 

của nƣớc ngầm vào trong đảo. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu và cách thức sử dụng tài 

nguyên nƣớc nhƣ việc phát triển các hoạt động nuôi hải sản cùng với hiện tƣợng chặt phá 

rừng đã tạo điều kiện làm tăng quá trình xâm nhập mặn. Đặc biệt là vào mùa khô hoặc 

khi lũ xuất hiện kết hợp với gió to, sóng lớn có thể đƣa nƣớc biển vào sâu trong hệ thống 

kênh rạch. Tuy tốc độ nhiễm mặn tại khu vực Côn Đảo diễn ra không lớn nhƣng có ảnh 

hƣởng nhất định tới dân cƣ và môi trƣờng quanh đảo. Qúa trình nhiễm mặn diễn ra chủ 

yếu ở khu vực vịnh Côn Sơn, An Hội, An Hải… 

3.2. Phân tích, đánh giá về sa mạc hóa, xói mòn, sạt lở đất 

Bên cạnh ảnh hƣởng của sóng và gió, mƣa và nhiệt độ có ảnh hƣởng đến tốc độ 

phong hoá xói mòn cũng nhƣ hiện tƣợng xói lở và bồi tụ vùng ven đảo. Nạn phá rừng 

làm tăng tỷ lệ xói mòn đất, xảy ra thông qua lƣợng mƣa tăng lên, dòng chảy, và giảm 

mảnh vỡ mặt đất. Hiện tƣợng xói lở vẫn diễn ra với mức độ ngày càng lớn. Tuy hiện 

tƣợng sạt lở trên đảo diễn ra mạnh, nhƣng hiện tƣợng bồi tụ trên đảo lại không lớn. Sự 

khô cằn ngày càng tăng và sự vắng mặt của vỏ cây và rễ làm việc với nhau dẫn đến sự sa 

mạc hóa nguồn đất. 

Xói lở ở vùng biển Côn Đảo là hiện tƣợng tƣơng đối phổ biến, chủ yếu là xói lở 

do tác động của sóng và gió trên các đƣờng bờ trầm tích bờ rời xung quanh Côn 

Đảo.Hiện tƣợng xói lở diễn ra với tốc độ không lớn, chủ yếu diễn ra ở một số khu vực 

trên đảo nhƣ: bãi Vông, bãi Canh, bãi Sạn, bãi Ông Câu, bãi Dốc. Tại những khu vực trên 

tuy dân cƣ không tập trung nhiều nhƣng hiện tƣợng xói lở đã làm thu hẹp diện tích của 

các bãi tắm, rừng ngập mặn. Tại khu vực cầu tàu 914 diễn ra hiện tƣợng bồi tụ. Tuy tốc 

độ bồi tụ hàng năm không lớn nhƣng sẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động giao thông, 
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vận tải biển tại khu vực này, cần phải có những theo dõi thƣờng xuyên để kịp thời có biện 

pháp phòng tránh. 

3.2.1. Công tác ứng phó với xâm nhập mặn, nước biển dâng: 

Tăng cƣờng công tác tuyên truyền cho ngƣời dân biết và điều chỉnh cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp với dự báo, cảnh báo vả tình hình diễn biến xâm nhập 

mặn. 

Tổ chức quan trắc độ mặn, điều hành đóng mở cống lấy nƣớc và ngăn mặn phù 

hợp với tình huống cụ thể. 

3.2.2. Công tác ứng phó với sa mạc hóa, xói mòn, sạt lở đất: 

Tuyên truyền đến các hộ dân hiện đang sinh sống tại dọc ven sông, suối, sƣờn đồi, 

núi các khu vực nguy cơ cao…Hình thức truyền thông tin từ huyện đến cộng đồng dân cƣ 

qua tuyên truyền trực tiếp bằng xe loa di động và qua hệ thống truyền thanh của địa 

phƣơng. 

- Chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến mƣa, lũ triển khai 

lực lƣợng, phƣơng tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, chủ động sơ tán nhân 

dân…  

- Cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao, rà soát, sẵn sàng triển 

khai phƣơng án sơ tán dân. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mƣa, lũ để kịp thời thông báo cho các khu dân cƣ 

đang sống dọc ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở. 

Lực lƣợng hỗ trợ sơ tán nhân dân là lực lƣợng vũ trang nhƣ quân đội, công an, 

biên phòng… Rà soát lại số ngƣời sơ tán, kiểm tra an toàn nơi sơ tán đến; Hình thức sơ 

tán là ngƣời dân tự sơ tán là chính, ƣu tiên sơ tán cho ngƣời già, trẻ em, phụ nữ, ngƣời 

bệnh. Đối với các trƣờng hợp tổ chức, cá nhân không chịu sơ tán, cố thủ thì tổ chức 

cƣỡng chế sơ tán… 

Trên cơ sở kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2015 – 

2020 đã đƣợc phê duyệt, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện 

đã phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện phụ trách từng địa bàn và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ 

huy. Năm 2020, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch và quyết định nhƣ: Kế hoạch số 

511/VHTT ngày 28/9/2020 của Phòng văn hóa thông tin về triển khai thực hiện kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn 

tỉnh BRVT; Kế hoạch số 576/KH-CAH-TH ngày 1/6/2020 của công an huyện Côn Đảo 

về kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Kế 

hoạch số 72/KH-UBND ngày 2/4/2018 về kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn huyện Côn Đảo. Từ đó đã đề ra các giải pháp cụ thể, mỗi tình huống, đều có 

phƣơng án chi tiết, nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn huyện và UBND huyện nhanh chóng huy động lực lƣợng tham gia giúp 

dân sơ tán an toàn, sau khi xảy ra nhanh chóng khắc phục hậu quả, thực hiện mục tiêu 

giảm tổn thất về ngƣời, của cải vật chất và giảm thiệt hại do ngừng trệ các hoạt động kinh 

tế xã hội. 

Tính đến thời điểm tháng 12/2020, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện Côn Đảo 

tƣơng đối bình ổn do tác động thiên nhiên của năm 2020 không xảy ra sự cố hoặc các 
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phát sinh đột biến. Lực lƣợng đảm nhận vai trò phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn trở thành nòng cốt sẵn sàng đảm nhận và thực hiện hoàn thành trách nhiệm đƣợc 

phân công. 
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Phần II:  

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai có liên 

quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Trong những năm gần đây cùng với các chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nƣớc 

là sự tác động của nền kinh tế thị trƣờng, sản xuất phát triển, đời sống của nhân dân từng 

bƣớc đƣợc nâng lên, kéo theo nhu cầu sử dụng đất tăng lên ở tất cả mọi lĩnh vực. Thực 

hiện pháp luật đất đai (đặc biệt là Luật Đất đai 2013 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành 

Luật Đất đai 2013), công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn đƣợc UBND Huyện 

thực hiện khá tốt, từng bƣớc hạn chế những tiêu cực phát sinh, hoàn thành những nhiệm 

vụ và kế hoạch của ngành cũng nhƣ của huyện đề ra, thực hiện tốt các nội dung quản lý 

Nhà nƣớc về đất đai, cụ thể: 

1.1.1. Công tác quản lý đất đai theo địa giới hành chính 

Hiện nay huyện quản lý đất đai trên bản đồ địa chính chính thức theo ranh giới 

364 (thực hiện theo chỉ thị 364/CT ngày 6/11/1991 của Thủ tƣớng chính phủ). Hiện nay 

Công tác cắm mốc giới theo quy hoạch 1/2000 cũng nhƣ việc lập quy hoạch chi tiết sau 

quy hoạch 1/2000 đã và đang đƣợc triển khai đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng 

đô thị, tạo điều kiện cho công tác đầu tƣ, từng bƣớc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để phát 

triển kinh tế địa phƣơng. 

Về quy mô diện tích: Diện tích tự nhiên của huyện là 7.578,87 ha. Song thực tế 

quản lý Nhà nƣớc về đất đai trên đảo khá phân tán, theo Quyết định 135/TTg, ngày 

31/3/1993 của Thủ tƣớng Chính phủ, Vƣờn Quốc gia Côn Đảo do UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu quản lý, Nghĩa trang Hàng Dƣơng do Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội 

quản lý, khu di tích nhà tù Côn Đảo do Bộ Văn hóa Thông tin quản lý, đất quốc phòng do 

Bộ Quốc phòng quản lý, sân bay, bến cảng do các cơ quan chủ quản quản lý. Chính 

quyền huyện Côn Đảo chỉ quản lý 1.035,15 ha (13,66%DTTN), gồm một phần thung 

lũng trung tâm, Cỏ Ống và ít diện tích ở Bến Đầm.  

1.1.2. Công tác khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

Về công tác lập bản đồ địa chính: Đến nay, Huyện đã hoàn thành công tác đo đạc, 

lập bản đồ địa chính, phục vụ thiết thực cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân 

dân. Đến nay đã hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của huyện 

Côn Đảo. 

Về bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Công tác lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực 

hiện định kỳ 05 năm một lần trên cơ sở kết quả tổng kiểm kê đất đất đai. Đã hoàn thành 

việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo các quy định của Luật Đất đai năm 

2013. 

Về bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Bản đồ quy hoạch đƣợc lập cùng với việc lập 

quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Hiện huyện Côn Đảo đã có bản đồ điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018, năm 2019, 

năm 2020, năm 2021 của huyện Côn Đảo. 
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1.1.3. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Xác định công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung 

quan trọng trong công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất. Trong những năm qua, UBND Huyện đã tích cực chỉ đạo các 

đơn vị, địa phƣơng tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất huyện làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế 

hoạch. 

Quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đều có sự rà soát cập nhật quy hoạch, điều chỉnh 

quy hoạch chung huyện và các quy hoạch chi tiết đƣợc phê duyệt nên cơ bản có tính thống 

nhất, đồng bộ giữa các loại quy hoạch. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dƣới phù 

hợp với cấp trên, phù hợp với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh. Tuy nhiên, giữa các loại quy hoạch 

vẫn còn có sự chồng chéo, bất cập. 

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc UBND tỉnh phê duyệt, UBND 

huyện đã tổ chức công bố, công khai trên Website huyện và niêm yết tại trụ sở UBND 

huyện, trụ sở khu dân cƣ phổ biến pháp luật đất đai ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức sử 

dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt, ngăn chặn 

các hiện tƣợng vi phạm pháp luật đất đai. Chỉ đạo các phòng, ban của huyện thực hiện 

đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc duyệt. Triển khai thực hiện việc giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra công 

tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện. Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ đầu 

tƣ của các dự án thuê đất thuộc thẩm quyền để yêu cầu ngƣời đƣợc thuê đất thực hiện 

đúng tiến độ đầu tƣ dự án. 

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đƣợc phê duyệt đã tạo tiền đề cho huyện thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn một cách hợp lý, tiết 

kiệm và có hiệu quả, đồng thời tăng cƣờng bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, danh 

lam thắng cảnh, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trƣờng sinh 

thái. Tạo sự đồng bộ, hạn chế sự chồng chéo trong sử dụng đất giữa các ngành, tạo cơ sở 

phân bổ nguồn vốn hợp lý, kịp thời để thực hiện một số công trình dự án đã đƣợc phê 

duyệt. Khoanh định, phân bố đất đai phục vụ yêu cầu của các hoạt động kinh tế - xã hội 

của huyện, đảm bảo hài hoà giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, giúp cho các ngành, 

các cấp sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí đất đai. Cung cấp những 

thông tin về hiện trạng, tiềm năng và định hƣớng sử dụng đất cho các nhà đầu tƣ trong 

nƣớc và quốc tế, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tƣ trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tƣ 

đƣợc thuận lợi hơn. 

1.1.4. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai 

Huyện đã thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm theo Chỉ thị số 

21/CT-TTg ngày 01/08/2014 của Thủ Tƣớng chính phủ về việc kiểm kê đất đai; lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; - Thông tƣ 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc thống kê, kiểm kê đất đai; lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất; 

Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai 

năm 2020, tổng diện tích tự nhiên của Huyện Côn Đảo là 7578,87 ha trong đó: 

+ Đất nông nghiệp: 6.710,46 ha chiếm 88,54% tổng diện tích tự nhiên; 

+ Đất phi nông nghiệp: 716,22 ha chiếm 9,45% tổng diện tích tự nhiên; 
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+ Đất chƣa sử dụng: 152,19 ha, chiếm 2,01% tổng diện tích tự nhiên; 

Kết quả công tác này là việc cung cấp tài liệu quan trọng về đất đai, phục vụ đắc 

lực cho công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn Huyện Côn Đảo. 

1.1.5. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là công tác cấp giấy chứng nhận - GCN) và và giải 

quyết hồ sơ đăng ký biến động của ngƣời sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất 

Huyện Côn Đảo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 53 hộ gia 

đình, cá nhân với tổng diện tích là gần 2.56 ha;  

Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 06 trƣờng hợp thuộc diện đƣợc bố trí tái 

định cƣ và nơi ở mới khi Nhà nƣớc thu hồi đất với tổng diện tích là 893,7m
2
; 

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 250 trƣờng hợp chuyển mục đích sử 

dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất thƣơng mại dịch vụ với 

tổng diện tích hơn 05 ha. 

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất trên địa bàn huyện với tổng diện tích 

đấu giá là 52.839,7 m2. 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Côn Đảo tiếp nhận 3.891 hồ sơ về đất 

đai (hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận do công nhận quyền 

sử dụng đất, hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất...), đã giải quyết 3.762 hồ sơ; 

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 668 hợp đồng dịch vụ đo đạc, trích lục đất đai; phối 

hợp phòng Tài nguyên và Môi trƣờng và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Côn Đảo rà 

soát, trích lục diện tích đất của các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi, phục vụ công tác 

đền bù, giải phóng mặt bằng cho tổng số 27 công trình trên địa bàn huyện; Cập nhật hồ 

sơ địa chính về đất đai, cung cấp số liệu thống kê đất đai hàng năm, đồng thời phối hợp 

cung cấp hồ sơ cho các cơ quan thanh tra, điều tra nhằm giải quyết khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. 

1.1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp 

hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; quản 

lý bồi thƣờng và hỗ trợ tái định cƣ khi thu hồi đất, khiếu nại về đất đai 

Công tác quản lý về đất đai, xây dựng trên địa bàn thời gian trƣớc đây còn nhiều 

bất cập. Vì vậy, nhằm kiểm tra, rà soát, kịp thời xử lý các trƣờng hợp lấn chiếm đất nhà 

nƣớc quản lý; xây dựng không phép, sai phép; lấn chiếm lòng lề đƣờng; ô nhiễm môi 

trƣờng trên địa bàn huyện, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc 

để kiểm tra, rà soát kịp thời xử lý các trƣờng hợp lấn chiếm đất nhà nƣớc, xây dựng 

không phép, sai phép; lấn chiếm lòng lề đƣờng; ô nhiễm môi trƣờng. Thƣờng xuyên kiểm 

tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân hạn chế tình trạng xây dựng nhà, lấn chiếm 

đất nhà nƣớc. Tập trung giải quyết các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng 

tồn đọng 

Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ còn chƣa đáp ứng yêu cầu về đảm 

bảo tiến độ thi công các dự án trên địa bàn huyện, nhất là công tác điều tra, xác minh 

nguồn gốc sử dụng đất làm cơ sở tính giá đền bù khi nhà nứơc thu hồi đất, công tác hòa 

giải, vận động ngƣời dân có đất bị thu hồi bàn giao đất cho dự án. Trong nhiệm kỳ, huyện 

đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho 20 dự án triển 

khai thực hiện với tổng diện tích 104,4 ha. Hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện công 

tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng đối với 16 dự án. 
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Trong Quý I/2021 đã lập biên bản xử phạt VPHC đối với 04 trƣờng hợp về lĩnh 

vực đất đai và 08 trƣờng hợp về xây dựng.  

1.2. Phân tích, đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân 

1.2.1. Những mặt đạt đƣợc: 

Về cơ bản, các quy hoạch xây dựng đã đƣợc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, Quy chế 

quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Côn Đảo đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt và đƣợc đƣa 

vào triển khai thực hiện. Công tác cắm mốc giới theo quy hoạch 1/2000 cũng nhƣ việc 

lập quy hoạch chi tiết sau quy hoạch 1/2000 đã và đang đƣợc tiến hành triển khai đảm 

bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điều kiện cho công tác đầu tƣ, từng bƣớc 

hiện đại hóa cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế địa phƣơng theo định hƣớng Nghị quyết 

Đại hội Đại biển Đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.  

Quản lý chặt chẽ các quy hoạch chuyên ngành về đất đai: Quy hoạch sử dụng đất 

huyện Côn Đảo đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (từ năm 2015 đến 2019) 

huyện Côn Đảo; công tác cấp giấy, giao đất, cho phép chuyển mục đích và Công tác bồi 

thƣờng, giải phóng mặt bằng đƣợc thực hiện đúng quy định, đảm bảo tối đa quyền và lợi 

ích của các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi. 

a) Những tồn tại: 

- Việc lãnh đạo thực hiện công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng tại một số dự 

án còn chậm. 

- Những vấn đề tồn đọng và phát sinh mới trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi 

trƣờng đã đƣợc chú trọng, quyết tâm thực hiện nhƣng chuyển biến còn chậm; Việc thực 

hiện quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng còn sai sót, thiếu chặt chẽ dẫn đến chậm 

trễ hồ sơ, nhiều cán bộ công chức phòng Tài nguyên và Môi trƣờng bị xử lý kỷ luật.  

b) Nguyên nhân: 

Trong nhiệm kỳ qua, đã gặp nhiều khó khăn trong công tác lãnh đạo các đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao do những tác động về nhân sự: năm 2018 - 2019, lãnh đạo 

và chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trƣờng bị xử lý kỷ luật nhiều lần đã có không ít 

ảnh hƣởng đến tƣ tƣởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức; biên chế công chức 

và lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc thƣờng xuyên thiếu so với chỉ tiêu đƣợc giao (hiện 

nay Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Côn Đảo còn khuyết chức danh giám đốc Trung 

tâm và thiếu 01 biên chế, phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thiếu phó trƣởng phòng, thiếu 

01 biên chế).  

- Việc xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ 

sản xuất nông nghiệp và xác minh nguồn gốc đất còn nhiều bất cập. Giá bồi thƣờng khi 

Nhà nƣớc thu hồi đất còn thấp, chƣa sát với giá thị trƣờng dẫn đến một số hộ gia đình, cá 

nhân bức xúc, không nhận tiền bồi thƣờng, ảnh hƣởng đến tiến độ công tác đền bù khi 

nhà nƣớc thu hồi đất và tiến độ thi công dự án. Quỹ đất của địa phƣơng hạn chế, không 

có diện tích đất để thực hiện hỗ trợ tái định cƣ nên các hộ chƣa đồng ý di dời. 

- Các vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực đất đai chƣa xử lý dứt điểm do dữ liệu quản 

lý thực địa chƣa chặt chẽ nên mất nhiều thời gian thẩm tra, xác minh; nhiều trƣờng hợp 

ngƣng trệ do Tòa án áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời; việc xử lý gặp bất lợi khi giá 

đất tăng đột biến. Tình hình biên chế công chức phụ trách lĩnh vực đất đai – môi trƣờng 

tại phòng Tài nguyên và Môi trƣờng chƣa đƣợc kiện toàn, bổ sung kịp thời. 
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- Tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số và du khách gia tăng, hình thành nhiều khu nhà 

hàng, khách sạn, nhà trọ... phát sinh nhiều các trƣờng hợp xây dựng, sửa chữa sai phép, 

trái phép, tạo áp lực cho công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trƣờng.  

1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nƣớc 

về đất đai 

- Đối những vấn đề còn tồn đọng kéo dài, khó giải quyết cần đƣa ra bàn bạc, lựa 

chọn để giải quyết từng nội dung, từng vụ việc theo lộ trình cụ thể, huy động sự đoàn kết 

thống nhất, kinh nghiệm và trí tuệ của tập thể cán bộ tài nguyên môi trƣờng, chủ động xin 

ý kiến chỉ đạo, hƣớng dẫn của cấp trên để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.  

- Mỗi cơ quan đơn vị cần xác định rõ chức năng nhiệm vụ đƣợc giao, phân công 

phân nhiệm hợp lý, gắn với từng vị trí việc làm cụ thể, lƣợng hóa đƣợc kết quả hoạt động 

để đánh giá xếp loại, động viên khuyến khích hoặc chấn chỉnh. Đồng thời quan tâm công 

tác đào tạo, bồi dƣỡng giáo dục chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức các 

đơn vị, quan tâm, chăm lo đến đời sống cán bộ đảng viên, tạo tƣ tƣởng ổn định cho cán 

bộ đảng viên yên tâm công tác. 

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

2.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất 

Hiện trạng sử dụng đất là tấm gƣơng phản chiếu hoạt động của con ngƣời lên tài 

nguyên đất đai. Vì vậy, đánh giá hiện trạng sử dụng đất nhằm rút ra những ƣu khuyết 

điểm của quá trình sử dụng đất, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất sử dụng đất trong 

tƣơng lai. 

Số liệu tổng quát về quy mô và cơ cấu các loại đất đƣợc trình bày trong bảng 1, 

cho thấy: Tính đến ngày 31/12/2020 diện tích đất đã đƣợc đƣa vào sử dụng trên toàn 

huyện là 7.426,68 ha (97,99% DTTN); diện tích đất chƣa sử dụng là 152,19 ha (2,01% 

DTTN). Trong quỹ đất đã sử dụng, nhóm đất nông nghiệp: 6.710,46 ha (91,51% DTTN) 

và nhóm đất phi nông nghiệp: 716,22 ha (9,45% DTTN). 

Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

STT LOẠI ĐẤT Mã 
Huyện Côn Đảo 

Diện tích (ha) (%) 

 
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   7.578,87 100,00 

A Đất đã đƣa vào sử dụng   7.426,68 97,99 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.710,46 88,54 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 178,64 2,36 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 6.530,50 86,17 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,32 0,02 

1.4 Đất làm muối LMU     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 716,22 9,45 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73 1,21 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63 0,03 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN     
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STT LOẠI ĐẤT Mã 
Huyện Côn Đảo 

Diện tích (ha) (%) 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 96,61 1,27 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,57 0,01 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 5,18 0,07 

2.9 Đất hạ tầng DHT 437,53 5,77 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH     

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,78 0,05 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 36,65 0,48 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 5,25 0,07 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,44 0,11 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN     

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,13 0,01 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 6,91 0,09 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 0,26 

B Đất chƣa sử dụng CSD 152,19 2,01 

Ghi chú: (*) Thống kê, kiểm kê đất đai 2020;  

(1) Tỷ lệ đất đã đưa vào sử dụng của huyện đạt cao. Trong tổng số 7.578,87 ha, 

diện tích tự nhiên, đến nay đã đƣa vào sử dụng 7.426,68 ha, chiếm 97,99% DTTN.  

(2) Trong đất đã đưa vào sử dụng, tuy đất lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng rất cao, 

đất phi nông nghiệp chiếm có một tỷ trọng thấp.  

Trong 7.537,29 ha đất đã đƣa vào sử dụng: Đất lâm nghiệp là 6.710,46 ha, chiếm 

88,54% DTTN. Đất sản xuất nông nghiệp là 178,64 ha, chiếm 2,36%. Đất nuôi trồng 

thủy sản là 1,32 ha, chiếm 0,02% DTTN. Đất phi nông nghiệp có 716,22 ha, chiếm 9,45 

% DTTN. 

(3) Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất an ninh quốc phòng, đất thương mại, dịch 

vụ, đất giao thông, đất thủy lợi và đất di tích chiếm tỷ trọng khá cao. Do điều kiện địa hình 

đồi núi dốc và phần lớn là đất tầng mỏng, nên diện tích đất có khả năng bố trí xây dựng 

các công trình cơ sở hạ tầng ở Côn Đảo không nhiều, chỉ khoảng 10-15% diện tích tự 

nhiên và phân bố tập trung ở 3 khu vực: trung tâm Côn Sơn, Cỏ Ống và Bến Đầm. Hiện 

tại, đa số diện tích đất ở các khu vực này đã đƣợc khai thác sử dụng cho sản xuất nông 

nghiệp, đất ở, các đất chuyên dùng và đất rừng phòng hộ ven biển. Trong thời gian tới, 

huyện nỗ lực cùng với toàn thể nhân dân tiếp tục ƣu tiên đầu tƣ kết cấu cơ sở hạ tầng, các 

loại dịch vụ phù hợp làm tiền đề phát triển Côn Đảo thành khu kinh tế du lịch và dịch vụ 

hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế. 

2.1.1. Đất nông nghiệp 
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Đất nông nghiệp bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất nuôi 

trồng thủy sản. 

a. Đất sản xuất nông nghiệp 

Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

STT Loại sử dụng 

Hiện trạng 2020 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ % so với 

Diện tích 

tự nhiên 

DT đất 

NN 

DT đất 

SXNN 

 

TỔNG DIỆN TÍCH 7.578,87 100,00     

 

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP 6.710,46 88,54 100,00   

I Đất sản xuất nông nghiệp 178,64 2,36 2,66 100,00 

1.1 Đất trồng cây hàng năm 75,08 0,99 1,12 42,03 

1.1.1 Đất trồng lúa         

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 75,08 0,99 1,12 42,03 

1.2 Đất trồng cây lâu năm 103,56 1,37 1,54 57,97 

II Đất lâm nghiệp 6.530,50 86,17 97,32   

1.3.1 Đất rừng sản xuất         

1.3.2 Đất rừng phòng hộ 629,47 8,31 9,38   

1.3.3 Đất rừng đặc dụng 5.901,03 77,86 87,94   

III Đất nuôi trồng thủy sản 1,32 0,02 0,02   

Trong nhóm đất nông nghiệp, gồm có: 

 - Đến 31/12/2020, đất lâm nghiệp có diện tích lớn nhất với 6.530,50 ha, chiếm 

86,17% DTTN và chiếm 97,32 DT đất nông nghiệp, trong đó: 

+ Rừng phòng hộ có 629,47 ha. 

+ Rừng đặc dụng có 5.901,03 ha.  

- Đến 31/12/2020, đất sản xuất nông nghiệp có 178,64 ha, chiếm 2,36% DTTN và 

chiếm 2,66% DT đất nông nghiệp, trong đó:  

+ Đất cây hàng năm khác có 75,08 ha. 

+ Đất cây lâu năm có 103,56 ha. 

- Ngoài ra đất nuôi trồng thủy sản có 1,32 ha, chiếm 0,02% DTTN và chiếm 

0,02% DT đất nông nghiệp. 

2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trƣởng cao, đất phi 

nông nghiệp trong những năm qua đã không ngừng tăng thêm. Hiện trạng, diện tích đất 

phi nông nghiệp toàn huyện là 716,22 ha, chiếm 9,45% tổng diện tích tự nhiên. Trong 

nhóm đất PNN, đất hạ tầng có diện tích lớn nhất 437,53 ha, chiếm 61,09% diện tích 

nhóm đất PNN, sau đó là đất quốc phòng 91,73 ha (12,81% đất PNN), đất thƣơng mại 

dịch vụ có 96,61 ha (13,49 % đất PNN); đất có di tích lịch sử - văn hóa 60,67 ha (8,47% 

đất PNN). Các đất khác có diện tích không nhiều. 

Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Hiện Tỷ lệ % so với 
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trạng 

2020 

(ha) 

Diện tích 

tự nhiên 

DT 

đất 

PNN 

 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   7.578,87 100,00   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 716,22 9,45 100,00 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73 1,21 12,81 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63 0,03 0,37 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 96,61 1,27 13,49 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,57 0,01 0,08 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 5,18 0,07 0,72 

2.9 Đất hạ tầng DHT 437,53 5,77 61,09 

2.9.1 Đất giao thông DGT 287,41 3,79 40,13 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 63,63 0,84 8,88 

2.9.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 7,36 0,10 1,03 

2.9.4 Đất cơ sở y tế DYT 1,48 0,02 0,21 

2.9.5 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 6,79 0,09 0,95 

2.9.6 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 1,29 0,02 0,18 

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 3,00 0,04 0,42 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,74 0,02 0,24 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG       

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 60,67 0,80 8,47 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,48 0,01 0,07 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON       

2.9.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,NHT NTD 1,60 0,02 0,22 

2.9.14 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH       

2.9.15 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH       

2.9.16 Đất chợ DCH 2,08 0,03 0,29 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH       

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,78 0,05 0,53 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 36,65 0,48 5,12 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT       

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 5,25 0,07 0,73 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,44 0,11 1,18 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN       

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,13 0,01 0,16 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 6,91 0,09 0,96 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng 

2020 

(ha) 

Tỷ lệ % so với 

Diện tích 

tự nhiên 

DT 

đất 

PNN 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 0,26 2,77 

- Đất Quốc phòng: Đến 31/12/2020, đất quốc phòng có diện tích 91,73 ha, chiếm 

1,21% DTTN và chiếm 12,81% diện tích đất phi nông nghiệp. 

(Chi tiết trong phụ lục 1.4) 

- Đất an ninh: Đến 31/12/2020, đất an ninh có diện tích 2,63 ha, chiếm 0,03 % 
DTTN và chiếm 0,37% diện tích đất phi nông nghiệp. 

(Chi tiết trong phụ lục 1.4) 

- Đất thƣơng mại dịch vụ: Đến 31/12/2020, đất thƣơng mại dịch vụ có diện tích 

96,61 ha, chiếm 1,27% DTTN và chiếm 13,49% đất phi nông nghiệp. 

(Chi tiết trong phụ lục 1.5) 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đến 31/12/2020, đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp có diện tích 0,57 ha, chiếm 0,01% DTTN và chiếm 0,08% diện tích đất phi nông 

nghiệp. 

(Chi tiết trong phụ lục 1.6) 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Đến 31/12/2020, đất sản xuất vật 

liệu xây dựng, làm đồ gốm có diện tích 5,18 ha, chiếm 0,07% DTTN và chiếm 0,72% 

diện tích đất phi nông nghiệp. 

(Chi tiết trong phụ lục 1.6) 

- Đất phát triển hạ tầng: Đến 31/12/2020, đất phát triển hạ tầng có diện tích 437,53 

ha, chiếm 5,77%DTTN và chiếm 61,09% diện tích đất phi nông nghiệp. Gồm: 

+ Đất giao thông: Đến 31/12/2020, đất giao thông có diện tích 287,41 ha, chiếm 

3,79% DTTN và chiếm 65,69% diện tích đất phát triển hạ tầng. Trong đó: 

Đƣờng giao thông:  

- Đƣờng do tỉnh quản lý có diện tích bao chiếm là 42,22 ha, đây là những tuyến 

đƣờng quan trọng nối 3 khu vực dân cƣ tập trung ở Côn Sơn;  

- Đƣờng nội ô do huyện quản lý có tổng diện tích là 120,82 ha. 

Về chất lƣợng đƣờng, hầu hết các tuyến đƣờng trên đảo là đƣờng nhựa, bê tông 

hoặc bê tông nhựa có lộ giới rộng 7,5-28m, bề rộng nền đƣờng từ 4,5-13m, mặt đƣờng từ 

3,5-10m. 

Cảng: Trên địa bàn huyện có 19,96 ha, gồm cảng Bến Đầm, cảng Eact Wind Việt 

Nam, Ban QL cảng Bến Đầm, khu neo đậu tránh bão cảng Bến Đầm, cảng tàu khách. 

Bến bãi, sân bay: Trên địa bàn huyện có 104,41 ha, gồm kho bãi chứa hàng tại 

cảng Bến Đầm, Sân bay Cỏ Ống. 

 (Chi tiết trong phụ lục 1.7) 
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+ Đất thủy lợi: Đến 31/12/2020, đất thủy lợi có diện tích 63,63 ha, chiếm 0,84% 

DTTN; gồm: kênh mƣơng nội đồng: 10,05 ha, hồ Quang Trung: 23,96 ha, hồ An Hải: 18 

ha và hồ Quang Trung II: 11,62 ha. 

+ Đất cơ sở văn hóa: Đến 31/12/2020, đất văn hóa có diện tích 7,36 ha, chiếm 

0,1% DTTN; Gồm: Thƣ viện trung tâm Côn Đảo: 0,2 ha; Đền thờ nghĩa trang Hàng 

Dƣơng: 2,5ha; Trung tâm văn hóa thể thao Côn Đảo: 1,82 ha; Nhả bảo tàng Côn Đảo 

1,99 ha; Đài tƣởng niệm Võ Thị Sáu 0,17 ha; Trung tâm VH-TT 0,12 ha; Trung tâm văn 

hóa – HTCĐ KDC số 8 0,01 ha; Trung tâm văn hóa – HTCĐ KDC số 2: 0,33 ha; Trung 

tâm văn hóa – HTCĐ KDC số 2: 0,23 ha.  

+ Đất cơ sở y tế: Đến 31/12/2020, đất y tế có diện tích 1,48 ha, chiếm 0,02% 

DTTN và chiếm 0,21% diện tích đất phi nông nghiệp. Gồm: Trung tâm Quân dân y 1,26 

ha quy mô 50 giƣờng; Trạm y tế Bến Đầm 0,08 ha và trạm y tế Cỏ Ống 0,15 ha. 

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: Đến 31/12/2020, đất cơ sở giáo dục – đào tạo có 

diện tích 6,79 ha, chiếm 0,09% DTTN và chiếm 0,95% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Gồm: 

Trƣờng mầm non Hƣớng Dƣơng Trung tâm 0,58 ha 

Trƣờng mầm non Tuổi Thơ  Trung tâm 0,72 ha 

Trƣờng MN Bến Đầm giai đoạn 1 Bến Đầm  0,52 ha 

Trƣờng MN Côn Đảo (phát sinh mới) Trung tâm 0,52 ha 

Trƣờng tiểu học Cao Văn Ngọc Trung tâm 1,01 ha 

Trƣờng THCS Côn Đảo (THCS Lê Hồng Phong) Trung tâm 2,00 ha 

Trƣờng THCS+THPT Võ Thị Sáu Trung tâm 1,26 ha 

Nhà ở tập thể giáo viên Trung tâm 0,18 ha 

+ Đất cơ sở thể dục – thể thao: Đến 31/12/2020, đất cơ sở thể dục – thể thao có 

diện tích 1,29 ha, chiếm 0,02% DTTN và chiếm 0,18% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Gồm: 1 sân vận động (sân vân động 30/4) với diện tích là 1,29 ha, phục vụ tốt nhu cầu 

thể dục – thể thao của nhân dân. 

+ Đất công trình năng lƣợng: Đến 31/12/2020, đất công trình năng lƣợng có diện 

tích 3,00 ha, chiếm 0,04% DTTN và chiếm 0,42% diện tích đất phi nông nghiệp. Gồm: 

Nhà máy phát điện An Hội đi Bến Đầm  2,80 ha 

 Xây dựng nhà điều hành sản xuất điện lực Côn Đảo  Khu TT 0,16 ha 

+ Đất công trình bƣu chính viễn thông: Đến 31/12/2020, đất công trình bƣu chính 

viễn thông có diện tích 1,74 ha, chiếm 0,02% DTTN và chiếm 0,24% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Gồm công trình sau: 

Bƣu điện Cỏ Ống Cỏ Ống 0,75 ha 

Đài Viễn thông Côn Đảo Khu TT 0,16 ha 

Bƣu điện Bến Đầm 0,18 ha 

Bƣu điên TT Côn Đảo Trung tâm 0,20 ha 

Trạm tiếp sóng Bến Đầm + Cỏ ống Bến Đầm, Cỏ Ống 0,45 ha 
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+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Đến 31/12/2020, đất có di tích lịch sử - văn hóa 

có 60,67 ha, chiếm 0,8% DTTN và chiếm 8,47% diện tích đất phi nông nghiệp. Gồm các 

công trình sau: 

Nhà Chúa đảo Trung tâm 2,08 ha 

Cầu tàu 914 Trung tâm 0,10 ha 

Nhà Công quán Trung tâm 0,10 ha 

Khu điều tra xét hỏi Trung tâm 0,05 ha 

Sở Lò vôi Trung tâm 4,07 ha 

Trại chuồng bò Trung tâm 0,38 ha 

Nghĩa trang Hàng Dƣơng Trung tâm 23,57 ha 

Nghĩa trang hàng Keo Trung tâm 8,88 ha 

Sở Cò(nhà tƣởng niệm Võ Thị Sáu) Trung tâm 0,15 ha 

Miếu Bà Phi Yến (An Sơn Miếu) An Hải 0,36 ha 

Sở muối (trại giam Lê Hồng Phong) Trung tâm 0,25 ha 

Khu di tích nhà tù CĐ Trung tâm 4,43 ha 

Trại giam số 2 (Phú Hải) Trung tâm 1,53 ha 

Trại giam số 3 (Phú Sơn) Trung tâm 1,28 ha 

Trại giam số 6 (Phú An) Trung tâm 9,49 ha 

Trại giam số 7 (P.Bình - Chuồng Cọp Mỹ) Trung tâm 3,15 ha 

Phát sinh(gần trung tâm văn hóa cộng đồng) Trung tâm 0,17 ha 

Phát sinh(Bến Đầm) Trung tâm 0,01 ha 

Đất di tích chƣa xác định tên Trung tâm 0,41 ha 

Miếu Bà  Bến Đầm  0,08 ha 

Chùa Núi Một An Hải 0,13 ha 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Đến 31/12/2020, đất bãi thải, xử lý chất thải có 0,48 

ha, chiếm 0,01% DTTN và chiếm 0,01%DTTN và chiếm 0,07% diện tích đất phi nông 

nghiệp. Gồm: 1 bãi rác ở Bến Đầm với diện tích 0,48 ha. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT: Đến 31/12/2020, đất nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT có 1,6 ha, chiếm 0,02% DTTN và chiếm 0,02% DTTN và 

chiếm 0,22% diện tích đất phi nông nghiệp.  

+ Đất chợ: Đến 31/12/2020, đất chợ có 2,08 ha, chiếm 0,03% DTTN và chiếm 

0,29% diện tích đất phi nông nghiệp. Gồm: chợ Côn Đảo với diện tích 0,9 ha; chợ và khu 

du lịch hậu cần nghề cá tại Bến Đầm với diên tích 1,18 ha. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Đến 31/12/2020, đất khu vui chơi giải trí 

công cộng có diện tích 3,78 ha, chiếm 0,05% DTTN và chiếm 0,53% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Gồm: CV Phạm Văn Đồng: 0,57 ha; Công viên Tôn Đức Thắng: 0,34 ha; 
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Công viên Thanh Niên: 0,69 ha; Công viên Võ Thị Sáu: 0,56 ha; Công viên Nguyễn Huệ 

0,15 ha và một số công viên khác với diện tích là 1,47 ha. 

- Đất ở nông thôn: Đến 31/12/2020, đất ở nông thôn có diện tích 36,65 ha, chiếm 

0,48% DTTN và chiếm 5,12% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đến 31/12/2020, đất xây dựng trụ sở cơ quan có 

diện tích 5,25 ha, chiếm 0,07%DTTN và chiếm 0,73% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Gồm công trình sau: 

Huyện ủy Côn Đảo Khu TT 0,66 ha 

UBND huyện (mới) Khu TT 0,86 ha 

Huyện Ủy (cũ)  Khu TT 0,58 ha 

Chi cục thuế Khu TT 0,15 ha 

Kho bạc nhà nƣớc Khu TT 0,15 ha 

viện kiểm soát Côn Đảo Trung tâm 0,19 ha 

Trung tâm bồi dƣỡng chính trị Trung tâm 0,18 ha 

Thi hành án huyện Trung tâm 0,06 ha 

Đài phát thanh xây dựng  Trung tâm 0,57 ha 

Trung tâm phát triển quỹ đất Trung tâm 0,66 ha 

VP Huyện ủy CĐ Trung tâm 0,02 ha 

Đất trụ sở  Bến Đầm 0,19 ha 

 Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo Trung tâm 0,79 ha 

Phòng Tài nguyên CĐ Trung tâm 0,21 ha 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Đến 31/12/2020, đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp có diện tích 8,44 ha, chiếm 0,11% DTTN và chiếm 1,18% diện 

tích đất phi nông nghiệp.  

(Chi tiết trong phụ lục 1.10) 

- Đất sông suối: Đến 31/12/2020, đất sông suối có diện tích 1,13 ha, chiếm 0,01% 

DTTN và chiếm 0,16% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất mặt nƣớc chuyên dùng: Đến 31/12/2020, đất mặt nƣớc chuyên dùng có diện 

tích 6,91 ha, chiếm 0,09% DTTN và chiếm 0,96% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Đến 31/12/2020, đất phi nông nghiệp khác có diện 

tích có diện tích 19,82 ha, chiếm 0,26% DTTN và chiếm 2,77% diện tích đất phi nông 

nghiệp. 

2.1.3. Đất chưa sử dụng:  

Diện tích đất chƣa sử dụng: Đến 31/12/2020, đất chƣa sử dụng trên địa bàn huyện 

là 152,19 ha, chiếm 2,01% DTTN. 

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong kỳ quy hoạch kỳ trƣớc 

2.2.1.  Biến động đất nông nghiệp 
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Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng suất cây trồng, quỹ đất nông nghiệp 

trên địa bàn huyện đã đƣợc khai thác khá hiệu quả, đáp ứng kịp sự phát triển của nền kinh 

tế nông nghiệp. Theo số liệu thống kê đất nông nghiệp có đến ngày 31/12/2020 là 

6.710,46 ha, diện tích đất nông nghiệp tăng 612,32 ha so với 31/12/2010. Diện tích đất 

nông nghiệp biến động nhƣ sau:  

Bảng 5: Biến động diện tích đất nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2020 

Đơn vị tính: ha 

STT Mục đích sử dụng Mã Năm 2020 Năm 2010 
Tăng (+), 

giảm (-) 

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

I Đất nông nghiệp NNP 6.710,46 6.098,14  612,32 

1 Đất trồng lúa LUA 
 

65,29 -65,29 

2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 75,08 55,57  19,51 

3 Đất trồng cây lâu năm CLN 103,56 48,90  54,66 

4 Đất rừng phòng hộ RPH 629,47 313,32  316,15 

5 Đất rừng đặc dụng RDD 5.901,03 5.604,68  296,35 

6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1,32 10,38  9,06 

7 Đất nông nghiệp khác NKH 
 

  

(Số liệu thống kê đất đai các năm của huyện Côn Đảo) 

* Đất trồng lúa 

Diện tích đất trồng lúa đến ngày 31/12/2020 là 0 ha, thực giảm 65,29 ha so với 

31/12/2010. Nguyên nhân diện tích đất trồng lúa giảm so với năm 2010 chủ yếu do 

chuyển sang đất trồng cây hàng năm nhƣ trồng rau phục vụ cho nhu cầu của ngƣời dân ở 

đảo.  

* Đất trồng cây hàng năm khác  

 Diện tích đất trồng cây hàng năm khác đến ngày 31/12/2020 là 75,08 ha, thực 

tăng 19,51 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do chuyển từ đất trồng lúa qua và đất 

nuôi trồng thủy sản. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích đất trồng cây lâu năm đến ngày 31/12/2020 là 103,56 ha, thực tăng 54,66 

ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do một phần đất rừng phòng hộ có quyết định 

chuyển về cho hộ gia đình cá nhân sử dụng và đã đƣợc cấp giấy CNQSDĐ, khu vực đất 

đƣờng Hoàng Quốc Việt, đƣờng Nguyễn Văn Hiếu chuyển về cho UBND huyện quản lý.  

* Đất trồng rừng phòng hộ  

Diện tích đất trồng rừng phòng hộ đến ngày 31/12/2020 là 629,47 ha, thực tăng 

316,15 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do đất đồi núi chƣa sử dụng chuyển 

sang: 444,90 ha, tăng khác (tăng diện tích tự nhiên): 14,98 ha đồng thời giảm do chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm 29,99 ha; chuyển sang đất rừng đặc dụng 0,09 ha; chuyển 

sang đất ở tại nông thôn 0,44 ha; chuyển sang đất quốc phòng 26,43 ha (do trên địa bàn 

huyện hình thành các điểm đất quốc phòng trên đất rừng phòng hộ so với kỳ kiểm kê 
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trƣớc nhƣ: Bộ Tƣ lệnh công binh, Bộ Tƣ lệnh cảnh sát biển, Đồn Biên phòng 540 mới); 

chuyển sang đất an ninh 0,01 ha; chuyển sang đất xây dựng công trình sự nghiệp 1,43 ha 

(do xây dựng mới Trƣờng Mầm non Bến Đầm, Sở Lao động thƣơng binh và xã hội Tỉnh, 

Công ty Công trình công cộng…); chuyển sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

32,60 ha (do trong kỳ kiểm kê lần này theo quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện 

chuyển đổi sang đất thƣơng mại dịch vụ và đã ra quyết định giao đất cho các công ty nhƣ 

DNTN Gas Thu Tâm, DNTN Hải Anh…); chuyển sang đất có mục đích công cộng 20,45 

ha (do xây dựng cảnh quan bờ kè Hồ Quang Trung); chuyển sang đất có mặt nƣớc 

chuyên dùng 4,51 ha (do cải tạo Hồ Quang Trung, Hồ Suối Ớt); chuyển sang đất bằng 

chƣa sử dụng 28,22 ha (do bổ sung diện tích theo công trình Đo vẽ bổ sung bản đồ địa 

chính, cập nhật bộ hồ sơ địa chính đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất bị sạt lở, sụt 

đất tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); 

* Đất trồng rừng đặc dụng  

Diện tích đất trồng rừng đặc dụng đến ngày 31/12/2020 là 5.901,03 ha, thực tăng 

296,35 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do chuyển từ đất đồi núi chƣa sử dụng 

sang 429,02 ha. Ngoài ra đất trồng rừng đặc dụng giảm do chuyển sang đất công trình 

công cộng 0,48 ha; chuyển sang đất quốc phòng 7,37 ha (do phát sinh khu đất của Đƣờng 

hầm B2, Trạm Rada 590 và Phòng không 367); chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 

0,13 ha; chuyển sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 3,33 ha; chuyển sang đất 

có mục đích công cộng 71,55 ha (chủ yếu là đất giao thông, đƣờng Tây Bắc); chuyển 

sang đất bằng chƣa sử dụng 3,73 ha; còn lại chuyển sang đất có mặt nƣớc chuyên dùng 

(Dự án Hồ Quang Trung). 

* Đất nuôi trồng thuỷ sản  

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản đến ngày 31/12/2020 là 1,32 ha, thực giảm 10,38 

ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân giảm do chủ yếu do chuyển sang đất trồng cây hàng 

năm.  

2.2.2. Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp 

Bảng 6: Biến động diện tích đất phi nông nghiệp giai đoạn 2010 – 2020 

STT Mục đích sử dụng Mã Năm 2020 Năm 2010 
Tăng (+) 

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

2 Đất phi nông nghiệp PNN 716,22 543,94 172,28 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73 50,37 41,36 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63 2,87 -0,24 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 96,61 38,29 58,32 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,57 22,30 -21,73 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 5,18 22,33 -17,15 

2.9 Đất hạ tầng DHT 437,53 362,20 75,33 

2.9.1 Đất giao thông DGT 287,41 224,69 62,72 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 63,63 66,87 -3,24 
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STT Mục đích sử dụng Mã Năm 2020 Năm 2010 
Tăng (+) 

giảm (-) 

2.9.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 7,36 5,42 1,94 

2.9.4 Đất cơ sở y tế DYT 1,48 1,37 0,11 

2.9.5 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 6,79 4,48 2,31 

2.9.6 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 1,29 1,33 -0,04 

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 3,00 2,38 0,62 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,74 1,95 -0,21 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG       

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 60,67 51,89 8,78 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,48   0,48 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON       

2.9.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1,60 1,60   

2.9.14 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH       

2.9.15 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH       

2.9.16 Đất chợ DCH 2,08 0,22 1,86 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   0,40 -0,40 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,78 1,48 2,30 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 36,65 23,76 12,89 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT       

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 5,25 5,93 -0,68 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,44 13,94 -5,50 

2.17 Đất cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN       

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,13   1,13 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 6,91   6,91 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 0,07 19,75 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 152,19 875,89 -723,70 

Theo số liệu kiểm kê đất phi nông nghiệp đến ngày 31/12/2020 là 716,22 ha, tăng 

172,28 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân diện tích đất nông nghiệp tăng so với năm 

2010 một phần do đo đạc địa chính, chạy diện tích từ bản đồ khoanh đất điều tra thực địa 

theo phƣơng pháp kiểm kê mới đƣợc quy định tại thông tƣ 28/2014/TT-BTNMT ngày 

02/06/2014 của Bộ Tài Nguyên Môi trƣờng quy định về thống kê, kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất còn lại diện tích đất nông nghiệp tăng do chuyển từ đất đồi 

núi chƣa sử dụng mà kỳ kiểm kê năm 2010 đã kiểm kê đƣợc thể hiện theo từng loại đất 

cụ thể nhƣ sau: 

* Đất quốc phòng:  

Diện tích đất quốc phòng đến ngày 31/12/2020 là 91,73 ha, thực tăng 41,36 ha so 

với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do thực hiện công trình doanh trại nhà máy Z49; 

Đƣờng hầm B2; Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; Trạm rada phòng không 367; Đồn 

BP Côn Đảo vị trí mới; Trạm TB 10; Trạm rada 590; kho cảng quân khu 7; nhà công vụ 

cho lực lƣợng vũ trang; điểm đóng quân của hải đoàn tàu cảnh sát biển; trạm T19; Trung 
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tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; trạm rada 32/f367; TKS Hòn Cau – đồn Bp 540; ngoài ra 

diện tích tăng do đo đạc địa chính, chạy diện tích từ bản đồ khoanh đất điều tra thực tế 

theo phƣơng pháp kiểm kê mới; 

* Đất an ninh:  

Diện tích đất an ninh đến ngày 31/12/2020 là 2,63 ha, thực giảm 0,24 ha so với 

31/12/2010. Nguyên nhân giảm do công trình tổng cục cảnh sát chuyển sang đất trụ sở tổ 

chức sự nghiệp; Ngoài ra, diện tích giảm do sự thay đổi giữa bộ hồ sơ địa chính giữa hai 

kỳ kiểm kê. 

* Đất thƣơng mại dịch vụ:  

Diện tích đất thƣơng mại dịch vụ đến ngày 31/12/2020 là 96,61 ha, thực tăng 

58,32 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do thực hiện công trình Khu du lịch sinh 

thái POULO – CONDOR; SIXSENSES HIDEAWAY Côn Đảo khu 1; SIXSENSES 

HIDEAWAY Côn Đảo khu 2, nhà nghỉ ATC; Công ty du lịch ATC; công ty TNHH dịch 

vụ và thƣơng mại du lịch vũng tàu; Xây dựng 2 bể điều hòa áp đầu các tuyến Bến Đầm, 

Cỏ Ống; Cửa hàng bình ổn giá Côn Đảo;... Diện tích tăng do các công trình cây xăng 

nhƣ: Trạm xăng dầu Hà Lộc, Trạm xăng dầu tại Bến Đầm,…chuyển loại đất từ đất năng 

lƣợng sang đất thƣơng mại dịch vụ theo đúng chỉ tiêu kiểm kê thuộc thông tƣ số 

27/2018/TT-BTNMT. Ngoài ra diện tích tăng do sự thay đổi giữa bộ hồ sơ địa chính giữa 

hai kỳ kiểm kê. 

* Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:  

Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đến ngày 31/12/2020 là 0,57 

ha, thực giảm 21,73 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân giảm do chuyển sang đất rừng 

nhƣ: DNTN Hoàng Anh Đào (Du lịch), DNTN Hải Anh (Du lịch, nhà nghỉ), Trạm trộn 

Bê Tông (Khu An Hải) (Nằm trong TT bảo tồn biển)… Và trong kỳ kiểm kê 2019, các 

công trình nhƣ: DNTN Thái Bình, DNTN Hòa Bình, DNTN Hồng Dũng, DNTN Kim 

ánh…chuyển loại đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất thƣơng mại dịch vụ theo đúng 

chỉ tiêu kiểm kê thuộc thông tƣ số 27/2018/TT-BTNMT. Ngoài ra diện tích giảm do sự 

thay đổi giữa bộ hồ sơ địa chính giữa hai kỳ kiểm kê. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:  

Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đến ngày 31/12/2020 là 5,18 

ha, thực giảm 17,15 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân giảm do một số điểm mỏ đã hết 

trữ lƣợng khai thác nên chuyển sang loại đất khác gồm: San lấp An Hải (06 CĐ), Khu 

khai thác đá Cỏ ống; Mỏ đá An Hải; Đất san lấp Bến Đầm; cát san lấp đồi cát – Cỏ Ống; 

cát san lấp trƣớc đài phát thanh; cát san lấp sau đài phát thanh điểm 1, điểm 2, khu vực 

cát san lấp Mƣơng Sấu.  

* Đất phát triển cơ sở hạ tầng:  

Diện tích đất phát triển cơ sở hạ tầng đến ngày 31/12/2020 là 437,53 ha, thực tăng 

75,33 ha so với 31/12/2010. Trong đó:  

Đất giao thông có 287,41 ha, tăng 62,72 ha so với năm 2010; đất thuỷ lợi có 63,63 

ha, giảm 3,24 ha so với năm 2010; đất cơ sở văn hoá có 7,36 ha, tăng 1,94 ha so với năm 

2010; đất y tế có 1,48 ha, tăng 0,11 ha so với năm 2010; đất giáo dục đào tạo có 6,79 ha, 

tăng 2,31 ha so với năm 2010; đất thể dục thể thao có 1,29 ha, giảm 0,04 ha so với năm 

2010; đất năng lƣợng có 3,00 ha, tăng 0,62 ha so với năm 2010; đất công trình bƣu chính 
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viễn thông có 1,74 ha, giảm 0,21 ha so với năm 2010; đất có di tích lịch sử - văn hoá có 

60,67 ha, tăng 8,78 ha so với năm 2010; đất bãi thải xử lý chất thải có 0,48 ha, tăng 0,48 

ha so với năm 2010; đất nghĩa trang, nghĩa địa có 1,6 ha, không thay đổi so với năm 

2010; đất chợ có 2,08 ha, tăng 1,86 ha so với năm 2010. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng:  

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng đến ngày 31/12/2020 là 0 ha, thực giảm 0,4 ha 

so với 31/12/2010. Nguyên nhân giảm do các công trình nhƣ: Trung tâm văn hóa – học 

tập cộng đồng KDC số 2, KDC số 3, KDC số 8....của kỳ kiểm kê trƣớc để loại đất sinh 

hoạt cộng đồng, tới kỳ kiểm kê năm 2019 đƣợc định mã lại thành đất văn hóa theo đúng 

quy định về thống kê kiểm kê. 

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng:  

Diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng đến ngày 31/12/2020 là 3,78 ha, thực 

tăng 2,30 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do trong quá trình kiểm kê các công 

trình có sự thay đổi diện tích so với hiện trạng, các công trình phát sinh mới so với hiện 

trạng: Công viên gần trƣờng THCS Võ Thị Sáu; Công Viên gần chợ còn lại do chênh 

lệch diện tích trong quá trình kiểm kê đất đai. 

* Đất ở nông thôn:  

Diện tích đất ở nông thôn đến ngày 31/12/2020 là 36,65 ha, thực tăng 12,89 ha so 

với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do thực hiện các công trình: Xây dựng chung cƣ cho 

ngƣời thu nhập thấp; chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở. Ngoài ra còn do đo 

đạc lại bản đồ địa chính, xác định lại mục đích sử dụng loại đất theo đúng hiện trạng sử 

dụng. 

* Đất trụ sở cơ quan:  

Diện tích đất trụ sở cơ quan đến ngày 31/12/2020 là 5,25 ha, thực giảm 0,68 ha so 

với 31/12/2010. Nguyên nhân giảm do các công trình nhƣ: Viện kiểm sát cũ, văn phòng 

hải quan Côn Đảo, nhà ở liên quan, vƣờn quốc gia Côn Đảo, trụ sở chi cục thống kê....từ 

đất trụ sở cơ quạn chuyển sang đất trụ sở công trình sự nghiệp do định mã loại đất của kỳ 

kiểm kê trƣớc có sự nhầm lẫn về loại đất của các trụ sở cơ quan đơn vị nhà nƣớc, tới kỳ 

kiểm kê năm 2019 đƣợc định mã lại theo đúng quy định về thống kê kiểm kê. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:  

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến ngày 31/12/2020 là 8,44 

ha, thực giảm 5,50 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân giảm do trong kỳ kiểm kê năm 

2019 không còn các công trình nhƣ hội nông dân, trạm kiểm lâm Đầm Tre, trạm thú y, 

bảo vệ TV, công ty TNHH TM-DV-DL Vũng Tàu; nhà ở CBCS cục 12; nhà ban tƣ pháp; 

Khu QL cảng cá Bến Đầm; Ban QLDA(trƣờng THPT đƣờng Trần Phú); trụ sở cty dầu 

khí Việt Nam,... 

* Đất sông, ngòi, kênh rạch, suối:  

Diện tích đất sông, ngòi, kênh rạch, suối đến ngày 31/12/2020 là 1,13 ha, thực 

tăng 1,13 ha so với 31/12/2010.  

* Đất mặt nƣớc chuyên dùng:  

Diện tích đất mặt nƣớc chuyên dùng đến ngày 31/12/2020 là 6,91 ha, thực tăng 

6,91 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do đất rừng chuyển sang.  



Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo  Năm 2021 

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo 47 

* Đất phi nông nghiệp khác:  

Diện tích đất phi nông nghiệp khác đến ngày 31/12/2020 là 19,82 ha, thực tăng 

19,75 ha so với 31/12/2010. Nguyên nhân tăng do lấy từ đất vật liệu xây dựng. 

2.2.3. Biến động đất chƣa sử dụng 

Diện tích đất bằng chƣa sử dụng năm 2020 là 152,19 ha, thực giảm 723,70 ha so 

với 31/12/2010. Nguyên nhân giảm do chuyển sang đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, 

đại đa số diện tích này đều nằm trong ranh giới của rừng. Diện tích tăng nguyên nhân chủ 

yếu do sự thay đổi chỉ tiêu kiểm kê về loại đất giữa hai kiểm kê nhƣ đất giao cho Trung 

tâm phát triển quỹ đất quản lý đƣợc kiểm kê vào nhóm đất bằng chƣa sử dụng, đồng thời 

bổ sung diện tích đất bằng chƣa sử dụng thuộc công trình Đo vẽ bổ sung bản đồ địa 

chính, cập nhật bộ hồ sơ địa chính đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất bị sạt lở, sụt 

đất tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng của việc sử dụng đất 

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất 

2.3.1.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế 

Lĩnh vực kinh tế đạt đƣợc nhiều kết quả khả quan, đa số các chỉ tiêu kinh tế chủ 

yếu đều đạt mục tiêu. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo đúng hƣớng Nghị quyết Đại 

hội Đại biểu Đảng bộ huyện làm thứ IX. Tỷ trọng các ngành chuyển dịch theo hƣớng tích 

cực, đúng định hƣớng. Tỷ trọng du lịch - dịch vụ đạt 89,58%, công nghiệp 6,65%, nông – 

lâm – ngƣ nghiệp 3,77%. 

Có 08/09 chỉ tiêu kinh tế đạt và vƣợt so với chỉ tiêu đề ra, gồm: Khách du lịch; 

doanh thu du lịch; doanh thu thƣơng mại và dịch vụ khác; giá trị sản xuất công nghiệp; 

giá trị sản xuất nông nghiệp; giá trị sản xuất ngƣ nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn và 

chỉ tiêu chi ngân sách huyện. 

Tổng thu ngân sách nhà nƣớc 3.098,12 tỷ đồng, đạt 156,15% NQ, tăng bình quân 

3,75%, điều tiết ngân sách huyện 2.943,37 tỷ đồng, đạt 125,74% NQ, tăng bình quân 

3,73%; trong đó, thu ngân sách trên địa bàn 392,12 tỷ đồng, điều tiết ngân sách huyện đạt 

268,29 tỷ đồng, tăng bình quân 27,51%. Chi ngân sách huyện 1.830,6 tỷ đồng. Công tác 

thu, chi ngân sách đƣợc thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định. 

Các dịch vụ lƣu trú, ăn uống đƣợc đầu tƣ phát triển. Có 133 cơ sở lƣu trú đang 

hoạt động với 1.993 buồng/phòng, sức chứa 5.143 ngƣời/đêm. 

Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội trên địa bàn thực hiện đƣợc 2.395 tỷ đồng. Bao gồm: Vốn 

ngân sách Trung ƣơng và địa phƣơng thực hiện đƣợc 1.376 tỷ đồng; vốn ngân sách do các 

sở, ban, ngành, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành làm chủ đầu tƣ 653 tỷ đồng, đầu tƣ 

doanh nghiệp trong nƣớc và trong nhân dân khoảng 300 tỷ đồng. 

2.3.1.2. Đánh giá hiệu quả xã hội 

Có 05/07 chỉ tiêu đạt và vƣợt so với chỉ tiêu đề ra, gồm: Tỷ lệ học sinh tiểu học, 

trung học phổ thông đến trƣờng bình quân hàng năm; tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh 

dƣỡng; tỷ lệ giƣờng bệnh tính trên vạn dân; tạo thêm việc làm mới; mức hƣởng thụ văn 

hóa của ngƣời dân và tỷ lệ ngƣời dân tập luyện thể dục thể thao thƣờng xuyên. 

Xây dựng, sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của chợ truyền thống, bảo đảm sạch sẽ, 

hiệu quả; phát triển thêm các cửa hàng tạp hóa, khả năng cung ứng các mặt hàng tiêu 



Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo  Năm 2021 

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo 48 

dùng ngày càng phong phú, chất lƣợng; dịch vụ bƣu chính, viễn thông đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế, xã hội và đời sống ngƣời dân.  

Thực hiện chủ trƣơng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật 

chất các trƣờng tiếp tục đƣợc đầu tƣ, mở rộng, sửa chữa, bảo đảm hoạt động dạy học thi 

học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và VOlympic trên internet đạt kết quả đáng khích lệ. Số 

học sinh tiểu học, trung học phổ thông đến trƣờng bình quân hàng năm đạt hơn 100% 

NQ. Tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng dƣới 2,9%. 

Công tác liên kết đào tạo đƣợc duy trì, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất 

lƣợng lao động, dân trí trên địa bàn huyện; 100% học sinh từ tiểu học đến trung học phổ 

thông đều đƣợc học ngoại ngữ theo chƣơng trình bắt buộc.  

Về khoa học và công nghệ: Trang thiết bị, máy móc đƣợc quan tâm đầu tƣ; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhƣ phần mềm 

Văn phòng Điện tử, một cửa điện tử, ứng dụng chữ ký số; tăng cƣờng hoạt động Cổng 

thông tin điện tử, trang thông tin điện tử du lịch của huyện. Áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết thủ 

tục hành chính cấp huyện.  

Về y tế: Từng bƣớc nâng cao chất lƣợng khám và điều trị, bảo đảm tốt công tác 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngƣời dân. Nâng cấp quy mô Trung tâm Y tế Quân Dân 

y từ 30 giƣờng bệnh lên 50 giƣờng bệnh, đạt tỷ lệ 63,6 giƣờng/vạn dân. Cấp cứu thành 

công nhiều trƣờng hợp nguy kịch thuộc bệnh viện tuyến trên. Triển khai tốt y tế dự 

phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. 

Đề án đào tạo bác sỹ, dƣợc sỹ, nhân viên ngành y tế, tham gia các lớp bồi dƣỡng 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đƣợc quan tâm thực hiện. Triển khai thực hiện Đề án 

1816 tiếp nhận từ các bệnh viện tuyến trên tăng cƣờng hỗ trợ nhân lực, chuyển giao các 

kỹ thuật, công nghệ cho huyện Côn Đảo.  

Về văn hóa - thể thao: Đã triển khai đầu tƣ mới 03 Trung tâm Văn hóa học tập cộng 

đồng; các cơ sở vật chất, dụng cụ luyện tập thể dục thể thao đƣợc quan tâm đầu tƣ, nâng 

cấp, sửa chữa, từng bƣớc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Củng cố và giữ vững 

các tiêu chí huyện văn hóa. 

Các phong trào tập luyện thể dục, thể thao đƣợc đẩy mạnh; nâng cao chất lƣợng 

giáo dục thể chất trong trƣờng học, một số môn đạt thành tích cao tại các hội thao cấp 

tỉnh. Tỷ lệ ngƣời dân tập luyện thể dục thể thao thƣờng xuyên: 34%, đạt 100% NQ. 

Các hoạt động tín ngƣỡng, tôn giáo tiếp tục ổn định, chấp hành đúng quy định của 

pháp luật; đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo đoàn kết, hòa nhập cộng 

đồng, đƣợc chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần. 

Về các chính sách an sinh xã hội:Thực hiện tốt hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, xây 

nhà, cấp thẻ bảo hiểm y tế và các chế độ khác cho đối tƣợng chính sách, đối tƣợng bảo 

trợ xã hội; làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác 

tuyên truyền giáo dục chấp hành pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng 

giới đƣợc tổ chức triển khai có hiệu quả.  

Tổng số lao động đã đƣợc giải quyết việc làm 1.516 lao động (trong đó lao động nữ: 

783 ngƣời) đạt 101,1 % NQ, trong đó tạo thêm việc làm mới cho 872 lao động, đạt 

116,27% NQ; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, đạt 100% NQ. Lao động nông nghiệp 

chuyển dịch mạnh sang ngành, nghề khác. 
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Doanh số cho vay vốn giải quyết việc làm 36,075 tỷ đồng với 933 hộ vay theo các 

chƣơng trình cho vay sinh viên, hộ nghèo, thoát nghèo, nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng. 

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo từ 1,3% năm 2016 giảm xuống còn 0% năm 2018.  

2.3.1.3. Đánh giá hiệu quả môi trƣờng 

Có 03/04 chỉ tiêu môi trƣờng đạt và vƣợt so với Nghị quyết, gồm: Độ che phủ của cây 

rừng và cây trồng lâu năm; hộ gia đình đủ điều kiện lắp đặt đƣợc sử dụng điện, nƣớc hợp vệ 

sinh; tỷ lệ cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc 

trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt tiêu chuẩn môi trƣờng. 

Làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn đa dạng 

sinh học; hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị du lịch sinh thái khu Ramsar Côn Đảo 

ngày càng đƣợc quan tâm, đẩy mạnh. 

2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 

a. Cơ cấu sử dụng đất 

Cơ cấu sử dụng đất chung của huyện đang có hƣớng chuyển dịch theo hƣớng hợp 

lý hơn phù hợp điều kiện tự nhiên của huyện và đáp ứng phần nào yêu cầu phát triển kinh 

tế xã hội. 

Hiện trạng năm 2020, diện tích tự nhiên của huyện 7.578,87 ha; cơ cấu sử dụng 

đất nhƣ sau: Đất nông nghiệp: 6.710,46 ha, chiếm 88,54% tổng diện tích đất tự nhiên; 

Đất phi nông nghiệp 716,22 ha chiếm 9,45% tổng diện tích đất tự nhiên; Đất chƣa sử 

dụng: 152,19 ha chiếm 2,01% tổng diện tích đất tự nhiên). 

Đất đai của huyện Côn Đảo đã đƣợc đƣa vào khai thác triệt để, tiết kiệm và khá 

hợp lý cho các mục đích dân sinh kinh tế ngày càng tăng. Với điều kiện đất đai của huyện 

Côn Đảo, diện tích đất đang sử dụng cho nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhƣ trên là tƣơng đối 

phù hợp. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, không thể không tránh khỏi việc tiếp tục 

phải sử dụng một phần diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đáp ứng cho các mục đích 

phi nông nghiệp trong thời gian tới. 

Mặc dù diện tích đất phi nông nghiệp có tỷ lệ thấp (9,45%), phản ánh đúng phần 

nào về sự phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và xã hội của huyện. Tuy nhiên hiện 

tại cơ sở hạ tầng (đặc biệt là hệ thống giao thông, công viên cây xanh, cấp thoát nƣớc,...) 

phát triển còn chƣa thật sự đồng bộ, mới chỉ tập trung ở khu vực trung tâm; các khu vực 

khác tỷ lệ đất xây dựng đô thị vẫn còn thấp. Đất nông nghiệp tuy chiếm tỷ lệ cao 88,54% 

trong tổng diện tích tự nhiên, nhƣng phần lớn lại là đất lâm nghiệp, đến nay vẫn chƣa cho 

thấy hết tiềm năng và hiệu quả của ngành lâm nghiệp.  

Ngoài ra diện tích đất chƣa sử dụng đƣợc khai thác đƣa vào sử dụng khá triệt để, 

nhƣng còn chiếm tỷ trọng 2,01% trong cơ cấu sử dụng đất, cần tiếp tục có sự đầu tƣ, khai 

thác đƣa vào sử dụng trong những năm tới. 

b. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội 

Đối với nhóm đất nông nghiệp, trong tổng quy mô 6.710,46 ha, diện tích đất lâm 

nghiệp là 6.530,5 ha (88,54% DT nhóm đất NN), trong đó có đến 5.901,03 ha (87,94% 

DT nhóm đất NN) là đất có rừng đặc dụng nằm trong khu vực Vƣờn Quốc gia Côn Đảo, 

diện tích còn lại (629,47 ha) là đất có rừng phòng hộ; đất sản xuất nông nghiệp có 178,64 

ha (2,66% DT nhóm đất NN), gồm: đất trồng cây hàng năm: 75,08 ha (1,12% DT nhóm 
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đất NN) và đất trồng cây lâu năm: 103,56 ha (1,54% DT nhóm đất NN). Giai đoạn 2016-

2020, giá trị sản xuất nông nghiệp và ngƣ nghiệp ƣớc thực hiện 502,94 tỷ đồng.  

Với mục tiêu phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái, nghĩ dƣỡng và với 

nhiệm vụ bảo vệ Vƣờn quốc gia Côn Đảo thì việc duy trì ở tỷ lệ cao diện tích đất có rừng 

là rất phù hợp. Vì vậy cần quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo đảm an ninh 

môi trƣờng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tập trung trồng cây phân tán trên 

các trục giao thông; tạo vành đai xanh cảnh quan; vành đai xanh xung quanh đô thị.  

Trong tƣơng lai, một phần đất nông nghiệp, kể cả đất sản xuất nông nghiệp và đất 

rừng phải giảm để dành đất cho phát triển mở rộng các công trình cơ sở hạ tầng. Vì vậy 

cần có hƣớng phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, sử dụng ít đất nhƣng cho hiệu quả kinh tế cao. Phát triển nghề nuôi trồng 

thủy sản trên biển có chọn lọc theo quy hoạch gắn với phát triển du lịch nhằm tạo thêm 

sản phẩm du lịch của huyện.  

Đối với các đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất phục vụ cho phát triển kinh tế 

nhƣ đất thƣơng mại dịch vụ (96,61 ha); đất có di tích lịch sử - văn hóa (60,67 ha); đất 

giao thông (186,22 ha), đất ở (36,65 ha,...Tổng doanh thu thƣơng mại và dịch vụ ƣớc 

thực hiện hơn 11.423,94 tỷ đồng; trong đó, ngành du lịch ƣớc thực hiện 5.961,85 tỷ 

đồng; ngành công nghiệp ƣớc thực hiện 888,54 tỷ đồng. Tổng số lao động đã đƣợc giải 

quyết việc làm 1.516 lao động, trong đó tạo thêm việc làm mới cho 872 lao động. Tỷ lệ 

lao động qua đào tạo 80%. 

Bảng 7: Chỉ tiêu bình quân về sử dụng một số đất phi nông nghiệp 

Stt Hạng mục 

Năm 2010 Năm 2020 

Diện tích 

của hạng mục 

(ha) 

Bình quân 

(m
2
/ngƣời) 

Diện tích 

của hạng mục 

(ha) 

Bình quân 

(m
2
/ngƣời) 

1 Đất thƣơng mại dịch vụ 38,29 59,81 96,61 119,27 

2 Đất công trình năng lƣợng 2,38 3,72 3,00 3,70 

3 Đất văn hóa 5,42 8,47 7,36 9,09 

4 Đất cơ sở y tế 1,37 2,14 1,48 1,83 

5 Đất giáo dục- đào tạo 4,48 7,00 6,79 8,38 

6 Đất thể dục thể thao 1,33 2,08 1,29 1,59 

7 Đất chợ 0,22 0,34 2,08 2,57 

8 Đất ở  23,34 36,46 36,65 45,25 

Nhìn chung, hiệu quả sử dụng của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế xã 

hội thích hợp, đem lại giá trị kinh tế và giải quyết nhu cầu việc làm, giải trí, văn hóa,... cơ 

bản đáp ứng đƣợc nhu cầu của từng thành viên trong xã hội. Đối với nhóm đất phi nông 

nghiệp, về cơ bản đã đƣợc cân đối trong chiến lƣợc phát triển kinh tế, quốc phòng an 

ninh của huyện. Song chỉ số bình quân đầu ngƣời của một số loại đất vẫn còn ở mức thấp 

nhƣ đất công trình năng lƣợng chỉ đạt đất y tế chỉ đạt 1,83 m
2
/ngƣời; đất thể dục thể thao 

bình quân chỉ đạt 1,59 m
2
/ngƣời;…Ngoài ra, do sự gia tăng dân số và yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội, trong những năm tới cần phải mở rộng thêm đất các cơ sở hạ tầng nhƣ đất 

giao thông, đất văn hóa, đất y tế, đất giáo dục- đào tạo và đất thể dục thể thao và đất ở. 

c. Tình hình đầu tƣ vốn, vật tƣ, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất 
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Hệ thống hóa các chính sách hỗ trợ, ƣu đãi đầu tƣ trên địa bàn huyện Côn Đảo, 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. Đề xuất tỉnh phê duyệt bộ tiêu chí lựa 

chọn nhà đầu tƣ du lịch, dịch vụ vào địa bàn huyện. Chủ động kiến nghị giải quyết khó 

khăn, vƣớng mắc về cơ chế, chính sách ƣu đãi đầu tƣ. 

Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội trên địa bàn thực hiện đƣợc 2.395 tỷ đồng. Bao gồm: 

Vốn ngân sách Trung ƣơng và địa phƣơng thực hiện đƣợc 1.376 tỷ đồng; vốn ngân sách 

do các sở, ban, ngành, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành làm chủ đầu tƣ 653 tỷ đồng, 

đầu tƣ doanh nghiệp trong nƣớc và trong nhân dân khoảng 300 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp lập mới tăng cao, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trƣớc đây 

có sự mở rộng quy mô; quan tâm nâng cao trình độ, kỹ năng của ngƣời lao động; thể hiện 

đƣợc tính năng động, sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng 

giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục duy trì hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện, chủ yếu trong 

lĩnh vực vật liệu xây dựng, nông nghiệp 

- Tình hình đầu tƣ vốn, vật tƣ: Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội trên địa bàn thực hiện 

đƣợc 2.395 tỷ đồng. Bao gồm:  

+ Vốn ngân sách Trung ƣơng và địa phƣơng thực hiện đƣợc 1.376 tỷ đồng;  

+ Vốn ngân sách do các sở, ban, ngành, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành làm 

chủ đầu tƣ 653 tỷ đồng, đầu tƣ doanh nghiệp trong nƣớc và trong nhân dân khoảng 300 tỷ 

đồng. 

Từ năm 2017 đến nay có 52 dự án đăng ký nguyện vọng đầu tƣ vào Côn Đảo, (DN 

nƣớc ngoài: 01 dự án với số vốn đăng ký 60 triệu USD; Doanh nghiệp trong nƣớc: 51 dự 

án với số vốn đăng ký 16,407 tỷ đồng). Có 6/52 dự án đã đƣợc cấp Quyết định đầu tƣ, 

chủ trƣơng đầu tƣ; kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi, chấm dứt chủ trƣơng đầu tƣ 25 

dự án. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 dự án đã đƣợc UBND tỉnh có văn bản chấm 

dứt hiệu lực pháp lý chủ trƣơng đầu tƣ (dự án Nhà máy điện mặt trời hòa lƣới 3MWp của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lƣợng Tuấn Ân và dự án Khu du lịch Côn Lôn Resort 

của Công ty Cổ phần Nguyên Sơn). 

Huyện cũng đã triển khai các chính sách hỗ trợ, ƣu đãi đầu tƣ trên địa bàn huyện 

Côn Đảo, đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. Đề xuất tỉnh phê duyệt bộ tiêu 

chí lựa chọn nhà đầu tƣ du lịch, dịch vụ vào địa bàn huyện. Chủ động kiến nghị giải 

quyết khó khăn, vƣớng mắc về cơ chế, chính sách ƣu đãi đầu tƣ. Tiếp tục duy trì hoạt 

động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện, chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, 

nông nghiệp. 

- Khoa học kỹ thuật: Duy trì và mở rộng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; duy trì hoạt động của hai trạm thông tin điện tử 

khoa học công nghệ tại Trung tâm và Cỏ Ống, hỗ trợ nhân dân tiếp cận các thông tin 

khoa học công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi và các quy trình công nghệ tiên tiến phù 

hợp với điều kiện Côn Đảo trong sản xuất nông nghiệp; việc triển khai ứng dụng khoa 

học và công nghệ ở một số lĩnh vực, bƣớc đầu mang lại nhiều hiệu quả. Tăng cƣờng áp 

dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các đơn vị, rút ngắn thời gian 

thực hiện, giảm bớt giấy tờ trong xử lý các văn bản, áp dụng hệ thống eGate, Bkav Egov, 

iDesk, phần mềm Văn phòng Điện tử, một cửa điện tử, ứng dụng chữ ký số. 

2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất 
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2.4.1. Những tồn tại trong việc sử dụng đất 

Cơ sở hạ tầng mặc dù đƣợc đầu tƣ, tuy nhiên chƣa đáp ứng cho nhu cầu phát triển; 

kết nối giao thông đi lại giữa Côn Đảo và đất liền đã đƣợc tháo gỡ một phần nhƣng hiện 

nay vẫn còn khó khăn, nhất là trong mùa biển động, thời tiết xấu, phƣơng tiện vận chuyển 

đƣờng thủy hạn chế hoạt động, trong khi đó phƣơng tiện máy bay chƣa đáp ứng nhu cầu 

hành khách; 

Các dự án cấp điện, cấp nƣớc đƣợc quan tâm đầu tƣ nhƣng trƣớc mắt chỉ đáp ứng 

nhu cầu cơ bản trên đảo bị quá tải trƣớc sự gia tăng nhanh chóng của lƣợng khách du lịch 

đến với Côn Đảo hiện nay cũng nhƣ trong tƣơng lai sẽ tiếp tục có nhiều lƣợt du khách và 

nhiều dự án của các nhà đầu tƣ vào Côn Đảo. 

Chất lƣợng khám chữa bệnh cho quân dân chƣa đảm bảo do thiếu bác sỹ. Chƣa 

hình thành các khu vực thƣơng mại dịch vụ, du lịch chất lƣợng cao; các tiềm năng, thế 

mạnh, các loại hình du lịch sinh thái biển, đảo phục vụ khách cao cấp, khách quốc tế lƣu 

trú dài ngày. 

2.4.2. Nguyên nhân: 

Hạn chế, tồn tại trên, do nguyên nhân khách quan từ điều kiện địa lý cách xa đất 

liền; dân số cơ học tăng nhanh, trong đó đa số chƣa qua đào tạo;  

Khu vực kêu gọi dự án đầu tƣ của Côn Đảo thƣờng có quy mô nhỏ, chi phí cao nên 

khó thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ lớn, đầu tƣ chuỗi dịch vụ tổng hợp, đặc biệt là trong lĩnh 

vực giáo dục, y tế; sự thích ứng của một bộ phận ngƣời dân, nhất là việc hình thành nếp 

sống văn minh đô thị còn chậm; 

Cơ chế quản lý theo chính quyền một cấp hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu 

nhân lực quản lý trực tiếp tại cơ sở; từng ngành, từng lĩnh vực chƣa có hƣớng dẫn cụ thể 

đối với mô hình chính quyền một cấp của huyện nên các cơ quan chuyên môn đƣợc giao 

thực hiện thay thẩm quyền cấp xã còn gặp nhiều khó khăn;  

Một số trƣờng hợp tồn đọng trong lĩnh vực đất đai chƣa xử lý dứt điểm do dữ liệu 

quản lý thực địa chƣa chặt chẽ, mất nhiều thời gian thẩm tra, xác minh và thỉnh thị ý kiến 

của cấp trên; nhiều trƣờng hợp ngƣng trệ do Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ 

TRƢỚC 

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

Trên cơ sở các dự án trong quy hoạch sử dụng đất 2011-2020 của UBND huyện 

Côn Đảo đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 

587/QĐ-UBND ngày 20/03/2014, UBND Huyện Côn Đảo đã nghiêm túc triển khai việc 

thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đƣợc duyệt. Kết quả thực hiện đến năm 2020 đạt đƣợc những thành tựu nhất 

định, giúp cho việc quản lý sử dụng đất đi vào nề nếp và phục vụ tốt cho các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua. Tuy nhiên công tác đầu tƣ, 

triển khai thực hiện một số dự án, công trình chậm tiến độ ảnh hƣởng đến hiệu quả đầu 

tƣ. Một số dự án đã đƣợc giao nhƣng chƣa triển khai thi công để đất hoang hóa, làm 

chậm tốc độ phát triển kinh tế của huyện so với quy hoạch đề ra. Kết quả thực hiện cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 8: Kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

quy hoạch 

đƣợc 

duyệt 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha) 

So sánh hiện trạng 

với 

QH 

đƣợc 

duyệt 

Tỷ lệ (%) 

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

 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   7.517,97 7.578,87 60,90 100,81 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.157,17 6.710,46 553,29 108,99 

1.1 Đất lúa nƣớc LUA 51,96   -51,96   

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 51,96   -51,96   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17,34 75,08 57,74 432,99 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 34,08 103,56 69,48 303,87 

1.4  Đất rừng phòng hộ RPH 115,13 629,47 514,34 546,75 

1.5  Đất rừng đặc dụng RDD 5.928,28 5.901,03 -27,25 99,54 

1.6  Đất rừng sản xuất RSX         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 10,38 1,32 -9,06 12,72 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH         

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.360,80 716,22 -644,58 52,63 

2.1 Đất quốc phòng CQP 70,97 91,73 20,76 129,25 

2.2 Đất an ninh CAN 3,37 2,63 -0,74 78,04 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 20   -20,00   

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 275,42 96,61 -178,81 35,08 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 22,03 0,57 -21,46 2,59 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS         

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm  
SKX 10,01 5,18 -4,83 51,75 

2.9 Đất hạ tầng DHT 647,9 437,53 -210,37 67,53 

2.9.1 Đất giao thông DGT 408,02 287,41 -120,61 70,44 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 89,9 63,63 -26,27 70,78 

2.9.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 13,07 7,36 -5,71 56,31 

2.9.4 Đất cơ sở y tế DYT 2,45 1,48 -0,97 60,41 

2.9.5 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 10,18 6,79 -3,39 66,70 

2.9.6 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 11 1,29 -9,71 11,73 

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 8,72 3 -5,72 34,40 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 2,91 1,74 -1,17 59,79 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 51,89 60,67 8,78 116,92 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6 0,48 -5,52 8,00 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON         

2.9.13 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

NHT 
NTD 41,6 1,6 -40,00 3,85 

2.9.14 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH         

2.9.15 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH         

2.9.16 Đất chợ DCH 2,16 2,08 -0,08 96,30 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

quy hoạch 

đƣợc 

duyệt 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha) 

So sánh hiện trạng 

với 

QH 

đƣợc 

duyệt 

Tỷ lệ (%) 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,24   -1,24   

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 1,48 3,78 2,30 255,41 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 7,6 36,65 29,05 482,24 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 29,32   -29,32   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 6,42 5,25 -1,17 81,78 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 24,88 8,44 -16,44 33,92 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN         

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   1,13 1,13   

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC   6,91 6,91   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 240,16 19,82 -220,34 8,25 

3 Đất chƣa sử dụng CSD   152,19 152,19   

3.1.1. Về tổng diện tích đất tự nhiên: 

Diện tích đất tự nhiên huyện Côn Đảo năm 2020 là 7.578,87 ha, có sự chênh lệch 

tăng về diện tích so với hiện trạng 2010 là 60,9 ha. Nguyên nhân: 

- Do trong kỳ kiểm kê năm 2015, diện tích tự nhiên đƣợc bổ sung thêm là Hòn Anh 

diện tích 11,67 ha; Hòn Em diện tích 3,10 ha; Hòn Tre nhỏ diện tích 0,21 ha; Cầu Tàu du 

lịch diện tích 2,14 ha, số còn lại diện tích 2,12 ha do một số bãi bồi ven biển đƣợc bổ 

sung thêm. 

- Trong kỳ kiểm kê năm 2019 bổ sung khu đất của Cục Hậu Cần Quân Khu 7 với 

diện tích 1,97 ha; Bộ Tƣ lệnh Cảnh sát biển với diện tích 6,45 ha; Trạm phối hợp tìm 

kiếm cứu nạn Côn Đảo với diện tích 2,82 ha; 

- Bổ sung khu đất của đất rừng phòng hộ với diện tích 4,56 ha, đoạn từ Công ty 

TNHH GLATEA Việt Nam đến Đèn Hải Đăng đƣờng đi Bến Đầm do kỳ kiểm kê trƣớc 

thiếu sót khu vực này; bổ sung diện tích đất bãi bồi ven biển ven biển và đất bị sạt lở, sụt 

đất tự nhiên với diện tích 25,77 ha. 

3.1.2. Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất nông nghiệp năm 2020 của huyện Côn Đảo đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt là 6.157,17 ha, thực hiện trong năm 2020 là 6.710,46 ha (đạt 108,99%) chỉ tiêu 

UBND tỉnh giao. Cụ thể các loại đất đạt đƣợc nhƣ sau:  

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 51,96 ha, thực hiện đến 

năm 2020 là 0 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt 51,96 ha. 

Chỉ tiêu đất trồng lúa thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do trong kỳ quy 

hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm như trồng rau 

phục vụ cho nhu cầu của người dân ở đảo.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 17,34 ha, 

thực hiện năm 2020 là 75,08 ha (đạt 432,99%), cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt 57,74 
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ha. 

Chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do 

trong kỳ quy hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang các loại đất 

phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án nhưng có nhiều dự án trong kỳ chưa 

thực hiện được như: Quảng trường Di Sản; Quảng trường Trung tâm; Bến xe, ngoài ra do 

đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm dẫn đến đất trồng cây hàng năm khác 

có sự chênh lệch. 

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 34,08 ha, thực 

hiện năm 2020 là 103,56 ha (đạt 303,87%), cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt 69,48 ha. 

Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do trong kỳ 

quy hoạch đã đăng ký chuyển mục đích cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp để thực 

hiện các công trình, dự án nhưng có nhiều dự án trong kỳ chưa thực hiện được như: QH 

đất dữ trữ thể dục thể thao; Quảng trường Di Sản; Quảng trường Trung tâm…ngoài ra 

diện tích tăng lên do một phần đất rừng phòng hộ có quyết định chuyển về cho hộ gia 

đình cá nhân sử dụng và đã được cấp giấy CNQSDĐ, khu vực đất đường Hoàng Quốc 

Việt, đường Nguyễn Văn Hiếu chuyển về cho UBND huyện quản lý. 

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 115,13 ha, thực hiện 

năm 2020 là 629,47 ha (đạt 546,75%) so với quy hoạch đƣợc duyệt, cao hơn so với chỉ 

tiêu đƣợc duyệt 514,34 ha. 

Chỉ tiêu đất rừng phòng hộ cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do trong kỳ điều 

chỉnh quy hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang các loại đất khác để 

thực hiện các công trình, dự án nhưng có nhiều dự án trong kỳ chưa thực hiện được do 

nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến chỉ tiêu diện tích đất rừng phòng hộ có sự chênh 

lệch như: Khu du lịch phức hợp Lò Vôi; Đường trục phía bắc Trung tâm Côn Đảo; Sân 

bay Cỏ Ống; Hệ thống hồ chứa nước ngọt Cỏ Ống; Chợ KDC mới (Sở Rẫy)…ngoài ra 

diện tích tăng chủ yếu do đất chưa sử dụng chuyển sang. Đồng thời do bổ sung diện tích 

theo công trình đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính, cập nhật bộ hồ sơ địa chính đối với đất 

bãi bồi ven sông, ven biển, đất bị sạt lở, sụt đất tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

- Đất rừng đặc dụng: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 5.928,28 ha, thực 

hiện năm 2020 là 5.901,03 ha (đạt 99,54%) so với quy hoạch đƣợc duyệt, thấp hơn so với 

chỉ tiêu đƣợc duyệt 27,25 ha. 

Chỉ tiêu đất rừng đặc dụng thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do trong kỳ điều 

chỉnh quy hoạch đã đăng ký chuyển đổi đất rừng đặc dụng như: Mở mới đường Tây Bắc 

Côn Đảo; Đường hầm B2, Trạm Rada 590 và Phòng không 367 đến nay đã thực hiện 

xong Ngoài ra, Diện tích tăng do chuyển từ đất đồi núi chưa sử dụng sang.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 10,38 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 1,32 ha (đạt 12,72%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 9,06 

ha. 

Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do thay đổi 

giữa bộ hồ sơ địa chính giữa hai kỳ kiểm kê.  

3.1.2. Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đến năm 2020 của UBND huyện Côn Đảo đã đƣợc 
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UBND tỉnh phê duyệt là 1.360,80 ha, thực hiện đến năm 2020 là 716,22 ha đạt (52,63%), 

thấp hơn chỉ tiêu 644,58 ha cụ thể các loại đất đạt đƣợc nhƣ sau: 

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 70,97 ha, thực hiện đến 

năm 2020 là 91,73 ha (đạt 129,25%), cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 20,76 ha. 

Chỉ tiêu quốc phòng cao so với chỉ tiêu được duyệt là do một số công trình đã 

đăng ký trong kỳ quy hoạch như: Trạm rada 32, Công ty 49 Bộ Quốc Phòng, Kho Cảng 

Quân Khu 7, Điểm đóng quân của Hải đoàn tàu cảnh sát biển; Trạm T19; Trung tâm tìm 

kiếm cứu hộ cứu nạn côn đảo,..đến nay đã thực hiện, ngoài ra do thay đổi giữa bộ hồ sơ 

địa chính giữa hai kỳ kiểm kê dẫn đến chỉ tiêu diện tích đất quốc phòng có sự chênh lệch. 

- Đất an ninh: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt 3,37 ha, thực hiện đến năm 

2020 là 2,63 ha (đạt 78,04%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 0,74 ha. 

Chỉ tiêu đất an ninh thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do một số công trình đã 

đăng ký trong kỳ quy hoạch nhưng chưa thực hiện như: Mở rộng trụ sở công an huyện, 

ngoài ra do thay đổi giữa bộ hồ sơ địa chính giữa hai kỳ kiểm kê dẫn đến chỉ tiêu diện 

tích đất an ninh có sự chênh lệch.  

- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 20 ha, đến năm 

2020 Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm vẫn chƣa thực hiện không đạt 

chỉ tiêu so với quy hoạch đề ra. 

- Đất thƣơng mại dịch vụ: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 275,42 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 96,61 ha (đạt 35,08%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 

178,81 ha. 

Chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện 

nhiều công trình dự án nhưng đến nay chưa thực hiện như: Công ty TNHH TM - DV Xuân 

Việt; Trạm Viettell; Khu du lịch phức hợp Lò Vôi; KDL nghĩ dưỡng và lướt sóng Côn 

Đảo Shangirila; Kho bãi chứa hàng cảng Bến Đầm; Công ty thoát nước Bà Rịa - Vũng 

Tàu; Trung tâm thương mại; Ngân hàng AgriBanhk; Công ty cổ phần đầu tư Nguyên 

Sơn.  

Công trình hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn này gồm: Văn phòng giao dịch 

Công ty Công trình giao thông tỉnh BR- VT; Khu du lịch Poulo Condor Cỏ Ống 29,90 

ha; SIXSENSES HIDEAWAY Côn Đảo khu 1; SIXSENSES HIDEAWAY Côn Đảo khu 

2; Mở rộng khu nuôi cấy ngọc trai; Công ty Hoa Hồng Vàng; Cửa hàng bình ổn giá Côn 

Đảo; KDL An Hải 7,95 ha và khu đất đấu giá 1,96 ha, Xây dựng 2 bể điều hòa áp đầu các 

tuyến Bến Đầm, Cỏ Ống… 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 

22,03 ha, thực hiện đến năm 2020 là 0,57 ha (đạt 2,59%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc 

duyệt là 21,46 ha. 

Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đạt thấp do trong kỳ kiểm kê các công 

trình như: DNTN Thái Bình, DNTN Hòa Bình, DNTN Hồng Dũng, DNTN Kim 

ánh…chuyển loại đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất thương mại dịch vụ theo đúng 

chỉ tiêu kiểm kê thuộc thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. Công trình thực hiện theo đúng 

tiến độ là Xí nghiệp sản xuất nước đá(Cty Phương Nam). 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt 

là 10,01 ha, thực hiện đến năm 2020 là 5,18 ha (đạt 51,75%), thấp hơn so với chỉ tiêu 
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đƣợc duyệt là 4,83 ha. 

Chỉ tiêu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm đạt thấp do trong kỳ một số 

điểm mỏ đã hết trữ lượng khai thác nên chuyển sang loại đất khác gồm: Khu khai thác 

vật liệu san lấp DNTN Thu Tâm, Khu khai thác VLXD Bến Đầm (mỏ 03 CĐ); DNTN 

Hùng Châu; San lấp An Hải (06 CĐ), Khu khai thác đá Cỏ ống,.. 

- Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 647,90 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 437,53 ha (đạt 67,53%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 

210,37 ha. 

Trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, 

giáo dục, y tế, thể dục - thể thao,.... nhưng chưa thực hiện dẫn đến diện tích đất phát 

triển hạ tầng không đạt chỉ tiêu. 

+ Đất giao thông: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 408,02 ha, thực hiện đến 

năm 2020 là 287,41 ha (đạt 70,44%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 120,61 ha 

Chỉ tiêu đất giao thông đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện nhiều công 

trình dự án nhưng đến nay chưa thực hiện như: Sân bay Cỏ Ống; Đường trục phía bắc 

trung tâm Côn Đảo; Cảng TM-DV-DK; Bến xe… ngoài ra do việc đăng ký nhu cầu diện 

tích quá lớn chưa sát với thực tế như Đường Tây Bắc Côn Đảo dẫn đến diện tích đất giao 

thông có sự chênh lệch. 

Công trình hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn này gồm: Đƣờng Bến Đầm; 

Đƣờng Huỳnh Thúc Kháng; Đƣờng Phan Chu Trinh; Đƣờng Nguyễn Văn Cừ; Đƣờng 

Nguyễn An Ninh; Đƣờng Võ Thị Sáu; Đƣờng Hồ Văn Mịch; Đƣờng Hà Huy Giáp; 

Đƣờng dẫn cầu Suối Ớt; Đƣờng song hành khu QH dân cƣ số 2, Đƣờng và kè quanh hồ 

Quang Trung,... 

+ Đất thủy lợi: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 89,90 ha, thực hiện đến 

năm 2020 là 63,63 ha (đạt 70,78%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 26,27 ha 

Chỉ tiêu đất thủy lợi đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện nhiều công 

trình dự án nhưng đến nay chưa thực hiện như: Hệ thống hồ chứa nước ngọt Cỏ Ống; Hồ 

Quang Trung II, ngoài ra do sự thay đổi giữa bộ hồ sơ địa chính giữa hai kỳ kiểm kê. 

+ Đất cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 13,07 ha, thực hiện 

đến năm 2020 là 7,36 ha (đạt 56,31%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 5,71 ha. 

Chỉ tiêu đất cơ sở văn hóa đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện nhiều 

công trình dự án nhưng đến nay chưa thực hiện như: Quảng trường di sản; Quảng trường 

Trung tâm; Trung tâm diễn giải TNMT(nhà bảo tàng động thực vật); Dự án xây dựng quảng 

trường nghĩa trang Hàng Dương… 

+ Đất cơ sở y tế: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 2,45 ha, thực hiện đến 

năm 2020 là 1,48 ha (đạt 60,41%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 0,97 ha. 

Chỉ tiêu đất cơ sở y tế đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện công trình 

dự án TT Y tế dự phòng Côn Đảo nhưng đến nay chưa thực hiện. 

Công trình hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn này là Trạm y tế Bến Đầm.  

+ Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 10,18 ha, 

thực hiện đến năm 2020 là 6,79 ha (đạt 66,70%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 

3,39 ha. 
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Chỉ tiêu đất cơ sở giáo dục – đào tạo đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực 

hiện nhiều công trình dự án Trường tiểu học bán trú; Trung tâm giáo dục thường xuyên – 

HN nhưng đến nay chưa thực hiện.  

Công trình hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn này gồm: Trƣờng THCS Côn 

Đảo, Trƣờng MN Bến Đầm giai đoạn 1, Trƣờng MN Côn Đảo (phát sinh mới).  

+ Đất thể dục – thể thao: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 13,07 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 7,36 ha (đạt 56,31%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 5,71 

ha. 

Chỉ tiêu đất thể dục – thể thao đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện 

công trình dự án QH đất dữ trữ thể dục thể thao nhưng đến nay chưa thực hiện. 

+ Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 8,72 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 3,00 ha (đạt 34,40%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 5,72 

ha. 

Chỉ tiêu đất công trình năng lượng đạt thấp do trong kỳ kiểm kê các công trình cây 

xăng kiểm kê nhầm là đất năng lượng, nay kiểm kê lại là đất Thương mại – Dịch vụ theo 

đúng chỉ tiêu kiểm kê thuộc thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 

Công trình hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn này gồm: MR nhà máy điện 

An Hội, Xây dựng nhà điều hành sản xuất điện lực.  

+ Đất bưu chính viễn thông: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 2,91 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 1,74 ha (đạt 59,79%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 1,17 

ha. 

Chỉ tiêu đất bưu chính viễn thông đạt thấp do chênh lệch diện tích trong quá trình 

kiểm kê đất đai. 

Công trình hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn này gồm: Bƣu cục Bến Đầm; 

Trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình tỉnh. 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hoá: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 51,89 

ha, thực hiện đến năm 2020 là 60,67 ha (đạt 116,92%), cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc 

duyệt là 8,78 ha. 

Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử - văn hoá cao so với chỉ tiêu được duyệt là do các 

công trình có sự thay đổi diện tích giữa bộ hồ sơ địa chính giữa hai kỳ kiểm kê. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 6 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 0,48 ha (đạt 8,00 %), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 5,52 

ha. 

Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực 

hiện nhiều công trình dự án như: Hệ thống xử lý nước thải; Nhà máy xử lý rác thải; Hệ 

thống thu gom xử lý nước thải khu trung tâm nhưng đến nay chưa thực hiện.  

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 

41,60 ha, thực hiện đến năm 2020 là 1,60 ha (đạt 3,85 %), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc 

duyệt là 40 ha. 

Chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ đạt thấp do trong kỳ quy hoạch 

đăng ký thực hiện công trình dự án Nghĩa trang nhân dân nhưng đến nay chưa thực hiện. 
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+ Đất chợ: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 2,16 ha, thực hiện đến năm 

2020 là 2,08 ha (đạt 96,30 %), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 0,08 ha. 

Chỉ tiêu đất chợ đạt thấp do trong kỳ quy hoạch đăng ký thực hiện công trình dự án 

Chợ KDC mới (Sở Rẫy); Chợ Bến Đầm nhưng đến nay chưa thực hiện. 

Công trình hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn này chợ Côn Đảo đến nay 

công trình thực hiện xong và đã có quyết định giao đất. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 1,24 ha, thực 

hiện đến năm 2020 không còn, không đạt chỉ tiêu đề ra. 

Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là do các 

công trình như: Trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng KDC số 2, KDC số 3, KDC số 

8....của kỳ kiểm kê trước để loại đất sinh hoạt cộng đồng, tới kỳ kiểm kê năm 2019 được 

định mã lại thành đất văn hóa theo đúng quy định về thống kê kiểm kê. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 1,48 

ha, thực hiện đến năm 2020 là 3,78 ha (đạt 255,41 %), cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt 

là 2,30 ha. 

Chỉ tiêu đất khu vui chơi giải trí công cộng đạt cao do trong kỳ kiểm kê các công 

trình phát sinh mới so với hiện trạng: Công viên gần trường THCS Võ Thị Sáu; Công 

Viên gần chợ, CV Phạm Văn Đồng,.. còn lại do chênh lệch diện tích trong quá trình kiểm 

kê đất đai. 

- Đất ở nông thôn: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 7,60 ha, thực hiện đến 

năm 2020 là 36,65 ha (đạt 482,24 %), cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 29,05 ha. 

Chỉ tiêu đất ở nông thôn cao so với chỉ tiêu được duyệt là do biến động của bộ hồ 

sơ địa chính giữa hai kỳ kiểm kê ngoài do diện tích tăng lên do người dân thực hiện việc 

chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở.  

- Đất ở đô thị: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 29,32 ha, thực hiện đến năm 

2020 không đạt so với chỉ tiêu đƣợc duyệt do trong kỳ quy hoạch dự kiến đến năm 2020 

sẽ trở thành trung tâm đô thị của toàn Đảo nhƣng đến nay vẫn chƣa thực hiện đƣợc dẫn 

đến đất đô thị không đạt chỉ tiêu đề ra. 

- Đất trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 6,42 ha, thực hiện đến 

năm 2020 là 5,25 ha (đạt 81,78 %), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 1,17 ha. 

Chỉ tiêu đất trụ sở cơ quan thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là do trong quá 

trình kiểm kê các công trình như: Viện kiểm sát cũ, văn phòng hải quan Côn Đảo, trụ sở 

chi cục thống kê,...từ đất trụ sở cơ quạn chuyển sang đất trụ sở công trình sự nghiệp do 

định mã loại đất của kỳ kiểm kê trước có sự nhầm lẫn về loại đất của các trụ sở cơ quan 

đơn vị nhà nước, tới kỳ kiểm kê năm 2019 được định mã lại theo đúng quy định về thống 

kê kiểm kê. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt 

là 24,88 ha, thực hiện đến năm 2020 là 8,44 ha (đạt 33,92 %), thấp hơn so với chỉ tiêu 

đƣợc duyệt là 16,44 ha. 

Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp thấp hơn so với chỉ tiêu được 

duyệt là do trong quá trình kiểm kê các công trình như: thi hành án huyện, đài phát thanh 

xây dựng, trung tâm phát triển quỹ đất,...từ đất trụ sở công trình sự nghiệp chuyển sang 

đất trụ sở cơ quan do định mã loại đất của kỳ kiểm kê trước có sự nhầm lẫn về loại đất 
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của các trụ sở cơ quan đơn vị nhà nước, tới kỳ kiểm kê năm 2019 được định mã lại theo 

đúng quy định về thống kê kiểm kê. 

Công trình hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn gồm: Chi cục hải quan Côn 

Đảo, Xây dựng trụ sở làm việc trạm cung cấp nƣớc Côn Đảo, Phòng giao dịch ngân hàng 

CSXH huyện Côn Đảo, Văn phòng và phòng trƣng bày hợp tác xã mỹ nghệ côn đảo,... 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 0 ha, 

thực hiện đến năm 2020 là 1,13 ha, cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 1,13 ha. 

- Đất mặt nƣớc chuyên dùng: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 0 ha, thực 

hiện đến năm 2020 là 6,91 ha, cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 6,91 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 240,16 ha, 

thực hiện đến năm 2020 là 19,82 ha (đạt 8,25%), thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 

220,34 ha. 

3.1.3. Tình hình thực hiện đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt là 0 ha, thực hiện đến năm 2020 là 152,19 ha, 

cao hơn so với chỉ tiêu đƣợc duyệt là 152,19 ha. 

Chỉ tiêu đất chưa sử dụng cao so với chỉ tiêu được duyệt là do trong kỳ quy 

chuyển sang đất rừng đặc dụng, đồng thời bổ sung diện tích đất bằng chưa sử dụng 

thuộc công trình Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính, cập nhật bộ hồ sơ địa chính đối với đất 

bãi bồi ven sông, ven biển, đất bị sạt lở, sụt đất tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

3.1.4. Tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án trong quy hoạch sử 

dụng đất năm 2010-2020 của huyện Côn Đảo 

Trên cơ sở các dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ đầu 2010-2020 của UBND huyện Côn Đảo đã đƣợc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 20/03/2014. Ủy 

ban nhân dân huyện Côn Đảo đã tổ chức triển khai thực hiện và kết quả thực hiện các dự 

án cụ thể nhƣ sau: 

TT 

 
Nội dung 

Theo số lƣợng dự án Theo diện tích 

Ghi chú Số lƣợng 

dự án 

(dự án) 

Tỷ lệ (%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

 
Tổng số dự án đăng ký thực hiện 

giai đoạn 2011-2020 
104 100 863,31 100 

 

1 
Số dự án đã thực hiện xong thủ tục 

giao đất 
47 45,19 214,57 24,85 

Không chuyển tiếp sang 

QH giai đoạn 2021-

2030 

2 
Số dự án đang thực hiện thủ tục đất 

đai (giai đoạn 2010-2020) 
13 12,50 133,07 15,41 

Chuyển tiếp sang QH 

giai đoạn 2021-2030 

3 Số dự án không có tiến độ thực hiện 44 42,31 515,67 59,73 

Không chuyển tiếp sang 

QH giai đoạn 2021-

2030 do không có chủ 

trƣơng đầu tƣ và chƣa 

có vốn thực hiện 
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(Chi tiết tình hình thực hiện các công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất 

năm 2011-2020 của huyện Côn Đảo kèm theo phụ lục của báo cáo quy hoạch giai đoạn 

2021-2030 này). 

3.2. Đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất năm 2011-2020. 

Những kết quả đạt đƣợc 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu điều hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 của 

huyện đạt kết quả khá, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,  phát triển hạ 

tầng, các khu du lịch, mở rộng khu dân cƣ nông thôn. Trong đó: 

- Đối với nhóm đất nông nghiệp: có 5 chỉ tiêu sử dụng đất đạt cao hơn so với chỉ 

tiêu đƣợc duyệt: đất trồng cây hàng năm khác đạt 432,99%; đất trồng cây lâu năm 

303,87%; đất rừng phòng hộ 546,75%. Có 2 chỉ tiêu sử dụng đất đạt thấp hơn so với chỉ 

tiêu đƣợc duyệt: đất rừng đặc dụng 99,54% và đất nuôi trồng thủy sản đạt 12,72%. Đất 

sản xuất nông nghiệp đƣợc sử dụng khá triệt để, hợp lý và hiệu quả, các chỉ tiêu đều giảm 

thấp hơn so với chỉ tiêu đƣợc UBND tỉnh phê duyệt. Việc chuyển mục đích đất nông 

nghiệp sử dụng sang các mục đích phi nông nghiệp đạt kết quả chƣa cao, một số công 

trình đang từng bƣớc triển khai hoặc một số công trình diện tích thực hiện thấp hơn nhiều 

so với diện tích công trình dự án đăng ký chuyển mục đích. 

- Đối với nhóm đất phi nông nghiệp:  

+ Có 4/21 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt cao hơn với chỉ tiêu đƣợc duyệt: đất 

quốc phòng 129,25%; đất di tích lịch sử - văn hóa 116,92%; đất khu vui chơi giải trí công 

cộng đạt 255,41%; đất ở tại nông thôn 482,24%. 

+ Có 2/21 chỉ tiêu của đất phi nông nghiệp đạt ở mức 70 - 95% chỉ tiêu đƣợc 

duyệt là: đất an ninh đạt 78,04%; đất xây dựng trụ sở cơ quan đạt 81,78%. 

+ Có 2/21 chỉ tiêu của đất phi nông nghiệp đạt ở mức 50 - 70% chỉ tiêu đƣợc 

duyệt là: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 51,75%; đất hạ tầng đạt 67,53%. 

+ Các chỉ tiêu nhƣ đất khu công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất thƣơng mại 

dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; 

đất phi nông nghiệp khác đạt thấp dƣới 50% chỉ tiêu đƣợc duyệt. 

Nhìn chung việc bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng, phát triển 

công nghiệp, dịch vụ, chỉnh trang và xây dựng mới khu dân cƣ nông thôn. Đất phi nông 

nghiệp đƣợc sử dụng đúng yêu cầu mục đích sử dụng, quản lý chặt chẽ việc chuyển đất 

rừng sang mục đích phi nông nghiệp, nhất là việc sử dụng đất rừng đặc dụng.  

Giải quyết đƣợc nhu cầu đất ở cho ngƣời dân do dân số tăng tự nhiên và tăng cơ 

học hoặc tái định cƣ khi giải tỏa để xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, tạo điều kiện 

tốt hơn cho nhân dân an cƣ lạc nghiệp. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ pháp lý hết sức 

quan trọng cho quản lý Nhà nƣớc về đất đai; nhất là đối với công tác giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất... Các cấp chính quyền và ngành quản lý đất đai đã chú trọng, 

tăng cƣờng quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch; kiên quyết xử lý và ngăn chặn tình 

trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch 
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sử dụng đất. Việc tăng cƣờng quản lý đối với thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã góp phần quan trọng đƣa công tác quản lý đất đai ở địa phƣơng đi vào nề nếp. 

Những mặt chƣa đạt đƣợc 

- Việc triển khai thực hiện các dự án, công trình còn chậm. Trong đó các chính 

sách liên quan đến thủ tục thu hồi, bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, giá đất còn nhiều 

vƣớng mắc, khó khăn. 

- Nguồn vốn đầu tƣ các công trình, dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất vẫn 

không nhiều, thể hiện qua các dự án, công trình, chỉ tiêu sử dụng các đất công cộng, hạ 

tầng kỹ thuật tỷ lệ thực hiện không cao. 

- Một số dự án, công trình có trong quy hoạch nhƣng không triển khai, trong khi 

đó các dự án, công trình cần triển khai nhƣng không có trong quy hoạch sử dụng đất. 

Đánh giá nguyên nhân tồn tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất năm 

2011-2020 

Theo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất năm 2011-2020 nêu trên, đối với 

việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đăng ký trong giai đoạn 2011-2020 kết quả 

đạt khá cao (57,69%), trong đó có 47 dự án cơ bản hoàn thành và 13 dự án đang thực 

hiện trong tổng số 104 dự án đăng ký. Tuy nhiên, nếu so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất thì 

kết quả đạt thấp. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó tập trung vào các nguyên 

nhân chính nhƣ sau: 

a) Nguyên nhân khách quan: 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có những vƣớng mắc, 

hạn chế phát sinh, dẫn đến một số chỉ tiêu sử dụng đất chƣa đạt so với chỉ tiêu quy hoạch, 

kế hoạch đƣợc phê duyệt. Cụ thể nhƣ sau: 

- Nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực, cho các dự án đầu tƣ chƣa 

đƣợc tính toán khoa học, chƣa sát với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội dẫn tới tình 

hình vừa thiếu, vừa thừa quỹ đất và thƣờng phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, chƣa phát huy đƣợc tiềm năng đất đai. 

- Việc thẩm định, đánh giá năng lực tài chính của các chủ đầu tƣ trƣớc khi triển 

khai thực hiện dự án (chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, lập thủ tục giao đất, cho thuê đất,…) 

còn nhiều khó khăn, dẫn đến một số dự án lớn đã đƣợc phê duyệt từ nhiều năm nhƣng do 

chủ đầu tƣ thiếu năng lực tài chính nên chậm triển khai, ảnh hƣởng đến quyền lợi của 

ngƣời dân. 

- Chính sách thắt chặt đầu tƣ công dẫn đến các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, 

công cộng phải giãn tiến độ đầu tƣ hoặc chậm triển khai thực hiện. Ngoài ra, có một số 

dự án do nguồn ngân sách hạn hẹp, kinh phí giải ngân còn chậm nên việc triển khai dự án 

chƣa kịp thời theo đúng tiến độ.  

 b) Nguyên nhân chủ quan: 

- Quy trình triển khai thực hiện dự án đến khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nhiều bƣớc (lập phê duyệt 

dự án, quy hoạch xây dựng chi tiết, đo đạc lập bản đồ địa chính, kiểm kê, khảo sát giá 

thực tế, bồi thƣờng, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất). 

Đồng thời, thời gian thực hiện các thủ tục kéo dài, do đó đối với các dự án có diện tích 

lớn không thể hoàn thành kịp trong năm quy hoạch. 
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- Chính sách pháp luật về đất đai có nhiều thay đổi, phát sinh nhiều khó khăn, 

vƣớng mắc liên quan đến chính sách bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, nhƣ: 

+ Một số công trình đến nay đã thực hiện xong công tác kiểm kê hiện trạng nhƣng 

còn phải chờ phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ. 

+ Đối với dự án vốn ngân sách: Khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng. 

+ Đối với dự án ngoài ngân sách: Do Chủ đầu tƣ gặp khó khăn trong việc tự thỏa 

thuận với chủ sử dụng đất để giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện dự án. Ngoài 

ra, một số Chủ đầu tƣ chƣa tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện để 

tổ chức thực hiện dự án sau khi đăng ký, nên dẫn đến chậm hoàn chỉnh hồ sơ, kéo dài 

thời gian thực hiện. 

3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất  

- Để đảm bảo quy hoạch sử dụng đất thực hiện có hiệu quả, các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phải có sự phối hợp chặt chẽ, việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm cần đƣợc thực hiện nghiêm túc. Qua đó, cần nêu rõ những vấn đề phải rút 

kinh nghiệm và điều chỉnh nếu quá trình thực hiện còn gặp vƣớng mắc.  

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng đất phải tiến hành xây dựng 

kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ tiềm lực kinh tế (vốn), phải triển khai dự án theo đúng 

kế hoạch và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ cho cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền.  

- Phải nâng tầm cán bộ lập, theo dõi và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

đồng thời phải bố trí đủ trang thiết bị cũng nhƣ lực lƣợng cán bộ cho cấp huyện. 

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 

4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp 

Phần lớn diện tích phân bố trên các dạng địa hình núi dốc mạnh và có tầng đất hữu 

hiệu mỏng; đất có độ phì thấp, nghèo các nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng cũng nhƣ trung 

lƣợng. Xét về điều kiện mặt bằng và chất lƣợng đất, diện tích đất thuận lợi cho xây dựng 

cơ sở hạ tầng, cho phát triển nông nghiệp của Côn Đảo không nhiều. Theo hiện trạng 

năm 2020, toàn huyện có 178,64 ha, gồm: đất trồng cây hàng năm: 75,08 ha và đất trồng 

cây lâu năm: 103,56 ha. 

Trong 75,08 ha đất trồng cây hàng năm gồm: bầu bí, dƣa hấu, đậu bắp, rau các 

loại và ngô. Cây lâu năm: 103,56 ha; trong đó chủ yếu là cây ăn quả, gồm: xoài, nhãn, 

mận, mãng cầu, sapochê, bƣởi, cam, chanh, mít.. và ít diện tích dừa, điều. Nhìn chung 

các cây lâu năm đƣợc trồng rải rác trong khu vực đất nhà ở với nhiều nguồn giống khác 

nhau và ít đƣợc đầu tƣ chăm sóc nên phần lớn các loại cây sinh trƣởng phát triển kém và 

cho năng suất thấp. Vì vậy cần phải cải tạo lại vƣờn cây ăn trái hiện có bằng các giải 

pháp thích hợp từ khâu chọn giống đến kỹ thuật canh tác. 

Theo thời gian, sản phẩm rau củ quả đƣợc trồng trên địa bàn huyện đƣợc ngƣời 

dân ngày càng ƣa chuộng, nhất là từ sau khi ngành du lịch phát triển, khách du lịch đặc 

biệt ƣa thích và luôn mong muốn đƣợc thƣởng thức ẩm thực với các loại lƣơng thực, thực 

phẩm đƣợc trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện. Từ các yếu tố này, nhiều ngƣời dân 

sinh sống tại huyện chuyển sang phát triển trồng trọt, chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của dân địa phƣơng và khách du lịch. Hiện nay giá cả các sản phẩm nông sản 
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của Côn Đảo luôn cao hơn giá các sản phẩm cùng loại đƣợc vận chuyển ra từ đất liền và 

sản phẩm làm ra đều đƣợc tiêu thụ nhanh chóng. Thu nhập từ ngành nông nghiệp hiện 

nay đã đƣợc tăng cao, có thể giúp ngƣời dân phần nào cải thiện và nâng cao chất lƣợng 

cuộc sống. 

Do điều kiện địa hình đồi núi dốc và phần lớn là đất tầng mỏng, nên diện tích đất 

có khả năng bố trí sản xuất nông nghiệp và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng không 

nhiều, chỉ khoảng 8,4-27,56% diện tích tự nhiên và phân bố tập trung ở 3 khu vực: trung 

tâm Côn Sơn, Cỏ Ống và Bến Đầm. Hiện tại, đa số diện tích đất ở các khu vực này đã 

đƣợc khai thác sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, đất ở, các đất chuyên dùng và đất rừng 

phòng hộ ven biển. Vì vậy để phát triển mở rộng các công trình cơ sở hạ tầng ở Côn Đảo 

thì một phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp sẽ phải giảm.  

Hiện nay, diện tích đất lâm nghiệp của huyện là 6.530,5 ha, chiếm đến 86,17% 

DTTN; trong đó, đất rừng phòng hộ (do huyện quản lý) là 629,47 ha và đất rừng đặc 

dụng (do Vƣờn quốc gia quản lý) là 5.901,03 ha. Vƣờn Quốc gia Côn Đảo nằm trong hệ 

thống các Vƣờn quốc gia của Việt Nam. Đây cũng là một những Vƣờn quốc gia duy nhất 

vừa có rừng vừa có biển. Tài nguyên rừng Vƣờn quốc gia Côn Đảo không chỉ phong phú 

về số lƣợng, thành phần loài mà còn mang những nét đặc trƣng riêng của vùng hải đảo. 

Rừng Côn Đảo đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết lƣợng nƣớc ngầm và nƣớc 

mặt của Đảo; vì vậy việc quy hoạch và sử dụng đất lâm nghiệp phải chú ý đến bảo vệ độ 

che phủ của rừng trên đảo. Trong khi khả năng chu chuyển giữa các loại đất còn lại là rất 

nhỏ thì để mở rộng diện tích cho các mục đích sử dụng khác thì ngoài rừng và lấp biển ra, 

có thể nói Côn Đảo không còn đất nào khác bởi vì phần lớn đất chƣa sử dụng là núi cao 

dốc. Do vậy, trong tƣơng lai một phần đất rừng phải chuyển cho mục đích phi nông 

nghiệp. 

4.2. Phân tích tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp 

4.2.1. Tiềm năng đất đai phát triển du lịch 

Hiện tại diện tích đất xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh và đất thƣơng mại - 

dịch vụ trên đảo là 97,18 ha, đất có di tích lịch sử là 60,67 ha. Với tiềm năng du lịch đặc 

sắc về tự nhiên và nhân văn, trong đó nổi bật là di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo và các giá 

trị cảnh quan, sinh thái biển đảo của VQG, phấn đấu Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh 

thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lƣợng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và 

quốc tế.  

Quy hoạch tổng thể phát triển Côn Đảo đến năm 2020, căn cứ điều kiện phân bố tài 

nguyên du lịch, với phƣơng châm giành phần lớn đất có vị trí thuận lợi cho xây dựng công 

trình dịch vụ du lịch trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể định hƣớng phát triển du lịch huyện 

Côn Đảo thành hai khu vực hoạt động, có mối liên hệ bổ trợ nhau: 

a) Hoạt động du lịch ngoài Vƣờn Quốc gia Côn Đảo: 

- Đầu tƣ, xây dựng các cơ sở dịch vụ lƣu trú (khách sạn cao cấp, nhà nghỉ, khu nghỉ 

dƣỡng), các dịch vụ vui chơi, giải trí phục vụ cho du khách tại các khu vực: bãi biển Đầm 

Tre, Suối Ớt, bãi An Hải, Lò Vôi và phần lớn diện tích khu Bến Đầm. 

- Phát triển các tuyến, điểm tham quan du lịch tại các khu vực: đƣờng vào bãi biển 

Đầm Tre; khu di tích nhà tù, các di tích lịch sử khác và các khu cộng đồng dân cƣ; 

b) Hoạt động du lịch bên trong Vƣờn quốc gia Côn Đảo: 
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- Tổ chức các hoạt động du lịch tham quan, dã ngoại tại các khu vực: vịnh Đầm Tre, 

vịnh Ông Đụng và khu vực Vƣờn quốc gia Côn Đảo quanh Bến Đầm; toàn bộ diện tích khu 

vực vịnh Đông Nam Bến Đầm, khu vực vịnh Côn Sơn, Hòn Tài và Hòn Trác; đƣờng bộ tới 

vịnh Ông Đụng của Khu đất liền không thuộc Đầm Tre; Phần lớn diện tích hòn Bảy Cạnh, 

Hòn Cau và Hòn Bà. Tại các khu vực này không xây dựng cơ sở lƣu trú du lịch kiên cố, quy 

mô lớn, chỉ đầu tƣ xây dựng một số trạm dừng chân, nghỉ ngơi cho du khách. 

- Hoạt động du lịch trong Vƣờn quốc gia cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về 

yêu cầu bảo vệ đa dạng sinh học, nhất là tại các khu vực nhạy cảm nhƣ: vịnh Đầm Tre, vịnh 

Ông Đụng, khu vực Vƣờn quốc gia Côn Đảo quanh Bến Đầm và núi Thánh Giá; hòn Bảy 

Cạnh và Hòn Cau; khu vực biển và ven biển Hòn Trọc, hòn Tre và hòn Tre Nhỏ… 

4.2.2. Tiềm năng đất đai phát triển đô thị và khu ở 

Là một huyện đảo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Côn Đảo có 10 khu dân cƣ, trong 

đó khu trung tâm Côn Sơn có 8 khu dân cƣ, từ khu dân cƣ số 2 đến khu dân cƣ số 9. 

Là huyện có chính quyền một cấp, không có phƣờng xã. Trong tƣơng lai, Côn Đảo 

sẽ phát triển thành khu kinh tế - du lịch và dịch vụ chất lƣợng cao. Do đặc điểm địa hình 

và ý nghĩa du lịch không gian địa lý của Côn Đảo đƣợc chia làm 3 khu vực là khu Trung 

Tâm, khu Cỏ Ống và khu Bến Đầm, mỗi khu vực sẽ có một sắc thái đô thị riêng.  

- Khu trung tâm: Cơ quan hành chính, khu di tích, khu du lịch - dịch vụ, khu công viên 

cây xanh và khu dân cƣ; 

- Khu Cỏ Ống: Dịch vụ sân bay, dịch vụ thƣơng mại hàng không, dịch vụ tài chính 

ngân hàng; Khu du lịch trung tâm Cỏ Ống; Khu dân cƣ; Công viên và Quảng trƣờng công 

cộng; 

- Khu Bến Đầm, Hòn Bà, Hòn Trác…: dịch vụ du lịch, dịch vụ cảng, hàng hải, cứu hộ, 

neo đậu tránh bão; khu cây xanh công cộng và đô thị; khu an ninh quốc phòng; 

- Khu Đầm Tre và các đảo vệ tinh khác: Bố trí các khu du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí 

cao cấp, các hòn đảo nhỏ đƣợc duy trì trong điều kiện tự nhiên đảm bảo hoạt động du lịch ít 

tác động đến môi trƣờng; 

4.2.3. Tiềm năng đất đai phục vụ việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát 

triển cơ sở hạ tầng 

Côn Đảo có tổng diện tích tự nhiên 7.578,87 ha, trong đó đất đang sử dụng cho 

mục đích phi nông nghiệp chỉ có 716,22 ha, chiếm 9,45 %DTTN. Phần lớn diện tích đất 

huyện Côn Đảo phân bố trên các dạng địa hình núi dốc mạnh và có tầng đất hữu hiệu 

mỏng. Xét về điều kiện mặt bằng cũng nhƣ chất lƣợng đất, diện tích đất thuận lợi cho xây 

dựng cơ sở hạ tầng cũng nhƣ cho phát triển nông nghiệp của Côn Đảo không nhiều. Diện 

tích đất phi nông nghiệp hiệu quả sử dụng chƣa cao, nhất là đất xây dựng trụ sở các cơ 

quan hành chính sự nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất ở cần phải đƣợc bố trí, sắp xếp lại 

theo hƣớng tập trung, tiết kiệm đất, tận dụng không gian xây dựng. Tỷ lệ đất đai dành cho 

phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở còn thấp chƣa tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng của 

huyện đảo. Diện tích đất đang sử dụng đƣợc chuyển đổi và đầu tƣ phát triển theo cơ cấu 

phù hợp sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện tƣơng xứng với vị 

trí tiền tiêu, góp phần tích cực trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế.  
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Phần III 

PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Khái quát phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 

Phấn đấu Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - 

tâm linh chất lƣợng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất 

kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có thƣơng hiệu, sức cạnh tranh cao, mang 

đậm đặc trƣng văn hóa truyền thống gắn liền với phát huy các giá trị của Khu di tích 

lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành đô thị 

du lịch. 

Tiếp tục cơ cấu kinh tế theo hƣớng du lịch - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Tỷ 

trọng các ngành kinh tế: du lịch - dịch vụ: 90,38%; công nghiệp: 6,17%; nông – lâm – 

ngƣ nghiệp: 3,45%. 

Thƣơng mại – dịch vụ: cần đáp ứng tốt nhất những nhu cầu về nhu yếu phẩm 

cao cấp và dự trữ đáp ứng nhu cầu cả những khi biển động dài ngày. Hình thành các 

siêu thị mini, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi tại khu trung tâm, Cỏ Ống, Bến 

Đầm; xây dựng các điểm mua sắm thuận lợi cho nhân dân và du khách. Đa dạng các 

loại hình dịch vụ ở các lĩnh vực kinh tế liên quan phục vụ cho phát triển du lịch. Tập 

trung mọi nổ lực phát triển năng lƣợng, cung cấp nƣớc sạch, xử lý nƣớc thải, rác thải, 

kết hợp giữa nhiệt điện và năng lƣợng tái tạo. 

Công nghiệp: chỉ phát triển một số cơ sở sản xuất công nghiệp đáp ứng trực tiếp 

cho nhu cầu tại chỗ, cụ thể là: Sản xuất điện, nƣớc sạch, xử lý chất thải; đồng thời phát 

triển làng nghề thủ công mỹ nghệ (làm sản phẩm du lịch). 

Nông, lâm, ngƣ nghiệp: Giảm dần quy mô sản xuất nông nghiệp, từng bƣớc ứng 

dụng công nghệ cao vào sản xuất, chú trọng sản xuất rau sạch và hoa phục vu du lịch. 

Cung cấp một phần lƣơng thực, thực phẩm cho khách du lịch; giải quyết việc làm cho 

ngƣời lao động chƣa thể chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch. 

Giáo dục đào tạo: Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và 

giáo viên đáp ứng yêu cầu đối mới về giáo dục và đào tạo. Mở rộng và phát triển mạng 

lƣới trƣờng lớp theo quy mô phát triển dân số. Kiên cố hóa trƣờng, lớp học theo chuẩn 

quốc gia. Đảm bảo chất lƣợng giáo dục phổ thông theo hƣớng đổi mới. Mở rộng và đa 

dạng các hình thức liên kết đào tạo và dạy nghề. 

Y tế: Phát triển y tế theo hƣớng đặc thù huyện Côn Đảo, từng bƣớc phát triển đủ 

khả năng thực hiện một số ca vƣợt tuyến kỹ thuật. Y tế Côn Đảo chăm sóc sức khỏe 

không chỉ cho cán bộ và ngƣời dân trên đảo mà cung cấp dịch vụ y tế tốt tới du khách 

trong nƣớc và quốc tế. Phát triển mối liên kết với các bệnh viện Trung ƣơng ở thành 

phố Hồ Chí Minh; Đồng thời, chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm y tế 

quân dân y; chú trọng đào tạo nguồn bác sỹ kế cận theo hình thức đào tạo liên thông 

các y sỹ tại Trung tâm Y tế quân dân y hoặc đào tạo cử tuyển. Xây dựng đội ngũ Y tế 

dự phòng đủ mạnh để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai thực 

hiện các chƣơng trình mục tiêu quốc gia và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 

bàn. 
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Văn hóa, thể thao: Nâng cao chất lƣợng, mức hƣởng thụ các hoạt động văn hóa 

nghệ thuật cho nhân dân. Phấn đấu mức hƣởng thụ văn hóa đến năm 2025 phấn đấu 

đạt đƣợc 33 lần/ngƣời. Tỷ lệ ngƣời dân tham gia luyện tập thể thao thƣờng xuyên là 

35% tổng số số dân. Phấn đấu đến năm 2025 có 94% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia 

đình văn hóa. 

Chính sách xã hội: quan tâm đầu tƣ phát triển dự án nhà ở xã hội. Tăng cƣờng 

công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội. Nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của ngƣời 

dân; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các chính sách giảm nghèo, đào 

tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là việc làm tại chỗ cho ngƣời dân; thực hiện tốt các 

chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở, nƣớc sạch...  

Về quốc phòng, an ninh: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ 

huyện vững chắc. Chủ động dự báo, nắm tình hình, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình 

huống về quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng thế trận Quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân; củng cố tiềm 

lực chính trị tinh thần, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm Quốc 

phòng an ninh. Nâng cao chất lƣợng tuyển quân, xây dựng và huấn luyện bộ đội thƣờng 

trực, lực lƣợng Dự bị động viên, Dân quân-Tự vệ; tiếp tục kiến nghị đầu tƣ xây dựng các 

công trình Quốc phòng, thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường khả năng phòng thủ cho Côn 

Đảo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và thềm lục địa phía Đông Nam 

của Tổ quốc.  

Về bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững: Duy trì độ che phủ rừng, che phủ cây 

xanh: duy trì độ che phủ rừng đạt 90%. Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nƣớc thải 

sinh hoạt: đạt 98-100%. 

1.2. Quan điểm sử dụng đất 

Đối với Côn Đảo, trên quan điểm sử dụng hiệu quả không gian lãnh thổ, quỹ đất 

sẽ đƣợc cân nhắc sử dụng hợp lý cả trong trƣớc mắt và dài hạn theo định hƣớng tạo dựng 

không gian của Đảo phải đảm bảo là không gian xanh, đẹp gắn với cảnh quan biển; có đô 

thị biển - đảo hiện đại với phƣơng châm không gian du lịch và không gian đô thị trở 

thành nhân tố quyết định không gian của Đảo. 

 1.2.1. Quan điểm quy hoạch đất du lịch, thƣơng mại - dịch vụ, công nghiệp 

và xây dựng cơ sở hạ tầng 

 Về quy hoạch đất du lịch: Công khai quy hoạch, xác định địa điểm thu hút các 

nhà đầu tƣ triển khai các dự án du lịch chất lƣợng cao, quy mô, có thƣơng hiệu quốc tế; 

vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia đầu tƣ, phát triển cơ sở lƣu trú chất lƣợng 

cao; thúc đẩy các công ty lớn đƣợc đồng ý chủ trƣơng đầu tƣ triển khai thực hiện dự án. 

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để phối hợp đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự 

án đầu tƣ phát triển du lịch Côn Đảo. Thực hiện dự án phố đi bộ - ẩm thực; cải tạo các 

công viên tạo cảnh quan đô thị phục vụ tham quan du lịch. 

 Về quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ: Đầu tƣ xây dựng siêu thị, trung tâm 

thƣơng mại; phát triển các siêu thị mi ni, cửa hàng tiện lợi; xúc tiến thủ tục đầu tƣ cửa 

hàng miễn thuế.  

 Về quy hoạch đất công nghiệp: Hoàn tất đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công 

nghiệp Bến Đầm. Thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực trung 
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tâm.  

 Về xây dựng cơ sở hạ tầng: Ƣu tiên đầu tƣ nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông 

phục vụ phát triển du lịch; kiến nghị sớm triển khai nâng cấp sân bay Cỏ Ống. Hoàn 

thành nâng cấp, mở rộng cảng Bến Đầm, cảng tàu khách Côn Đảo, tiếp tục kêu gọi các 

nhà đầu tƣ các tuyến tàu cao tốc mới, tăng số lƣợng doanh nghiệp tham gia khai thác các 

tuyến đã hoạt động; đề xuất mở thêm hãng bay, các đƣờng bay mới Hà Nội - Côn Đảo, 

Đà Nẵng - Côn Đảo, Phú Quốc - Côn Đảo, tạo tính kết nối với các địa phƣơng tiềm năng 

và tính cạnh tranh của dịch vụ vận tải. Nghiên cứu đầu tƣ xây dựng hệ thống cáp ngầm 

22KV ở các tuyến chƣa đƣợc ngầm hóa để bảo đảm mỹ quan. Phát triển năng lƣợng tái 

tạo; đầu tƣ, phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trụ sở cơ quan. Tiếp tục đầu tƣ 

nâng cao công suất, chất lƣợng nƣớc sinh hoạt; nâng cấp hạ tầng, chất lƣợng dịch vụ viễn 

thông; ngầm hóa cáp viễn thông. Phát triển hệ thống dịch vụ lƣu trú, vệ sinh công cộng 

bảo đảm nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

1.2.2. Quan điểm quy hoạch đất lâm nghiệp 

Về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn cho thấy: 75% DTTN của huyện 

Côn Đảo là đất rừng mà phần lớn nằm trong phạm vi của Vƣờn quốc gia Côn Đảo; Rừng 

Côn Đảo ngoài giá trị cao về lâm sinh còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ 

đất, bảo vệ môi trƣờng sinh thái và đặc biệt là bảo vệ và điều tiết lƣợng nƣớc ngầm và 

nƣớc mặt của Đảo, vì vậy trong quy hoạch và sử dụng đất lâm nghiệp,cần quản lý và sử 

dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo đảm an ninh môi trƣờng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học. Tập trung trồng cây phân tán trên các trục giao thông; tạo vành đai xanh cảnh quan; 

vành đai xanh xung quanh đô thị. Tuy nhiên, để đạt đƣợc mục tiêu xây dựng Côn Đảo trở 

thành một trung tâm du lịch lịch sử, du lịch sinh thái nghỉ dƣỡng chất lƣợng cao với các 

hệ thống dịch vụ cao cấp hiện đại, cần phải dành một diện tích đất nhất định cho xây 

dựng các khu du lịch, các trung tâm thƣơng mại- dịch vụ và các cơ sở hạ tầng. Do vậy, 

trong tƣơng lai một phần đất rừng phải chuyển cho các mục đích phi nông nghiệp vừa 

nêu. 

1.2.3. Quan điểm quy hoạch đất nông nghiệp 

Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, sử dụng ít đất nhƣng cho hiệu quả kinh tế cao. Quan tâm phát triển một số dịch 

vụ cung ứng vật tƣ nông nghiệp, dịch vụ khuyến nông, thú y và tƣ vấn nông nghiệp.  

Phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên biển có chọn lọc theo quy hoạch gắn với 

phát triển du lịch nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch của huyện. Phát triển khai thác và bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản bền vững theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện và phù hợp với quy hoạch, chiến lƣợc phát triển của tỉnh, ngành và của vùng. Khôi 

phục và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ; xây dựng chính sách đồng bộ về đầu tƣ, đào 

tạo nghề, dịch vụ hậu cần phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển, khai thác 

bền vững 

Song do quỹ đất còn lại của Côn Đảo không nhiều, vì vậy trong tƣơng lai một 

phần đất SXNN cũng phải chuyển cho các mục đích phi nông nghiệp. 

1.2.4. Quan điểm quy hoạch đất ở 

Đất ở cần đƣợc bố trí tập trung, trên cơ sở giải quyết hài hoà giữa đô thị mới và di 

tích. Do vậy quan điểm chung của toàn bộ định hƣớng quy hoạch các khu đô thị và nhà ở 

là: Quan tâm đầu tƣ phát triển dự án nhà ở xã hội. Các khu dân cƣ hiện có trong khu vực 
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nhạy cảm (có cảnh quan, môi trƣờng, gần di tích) cần có các giải pháp cải tạo chỉnh trang 

về kiến trúc. Các khu dân cƣ mới ƣu tiên phát triển theo hƣớng tách khỏi trung tâm và di 

tích và khai thác khu vực sâu trong đất liền dành quỹ đất ven biển cho mục tiêu du lịch. 

Các khu dân cƣ mới có hạ tầng đồng bộ và gắn kết trực tiếp với các không gian du lịch để 

tạo một môi trƣờng du lịch hấp dẫn có các yếu tố về nhân văn.  

1.2.5. Môi trƣờng và quy hoạch sử dụng đất 

Đất có khả năng chi phối phát triển hay huỷ diệt các thành phần khác của môi 

trƣờng. Vì vậy khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trƣờng đất để sử dụng ổn 

định lâu dài và bền vững. 

Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nƣớc, chú trọng công tác an toàn, an 

ninh các hồ chứa, đảm bảo nguồn nƣớc cho phát triển bền vững. Quản lý chặt chẽ nguồn 

tài nguyên khoáng sản, không mở mới mỏ đá, mỏ cát, hạn chế tối đa tác động xấu đến 

cảnh quan môi trƣờng từ hoạt động vận chuyển, chế biến khoáng sản.  

Xây dựng và thực hiện chƣơng trình bảo vệ môi trƣờng giai đoạn 2020-2025, định 

hƣớng đến năm 2030. Tăng cƣờng kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trƣờng. 

Hoàn thành và đƣa vào hoạt động hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải tại khu vực trung tâm 

và nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Bến Đầm. Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công 

cộng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch vào thời kỳ cao điểm. Xử lý triệt để rác thải tồn 

đọng tại Bãi Nhát; tăng cƣờng thu gom, xử lý rác thải đại dƣơng khi phát sinh. Không để 

phát sinh các điểm đen môi trƣờng. Kiểm soát các cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất xây dựng 

mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt tiêu 

chuẩn môi trƣờng.  

Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của 

Nhân dân với môi trƣờng, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học; 

duy trì và đẩy mạnh thực hiện các phong trào, mô hình hiệu quả về môi trƣờng, triển khai 

Đề án Côn Đảo nói không với túi nilon và hƣớng đến mục tiêu không rác thải nhựa; quan 

tâm thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. 

1.3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng 

Định hƣớng sử dụng quỹ đất là một quá trình động để tạo hiệu quả phát triển kinh 

tế - xã hội; một phần quỹ đất nông nghiệp đƣợc chuyển sang sử dụng cho mục đích phi 

nông nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội và kinh tế; cơ cấu sử dụng đất trong từng 

loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp cũng chuyển đổi theo nhu cầu thị trƣờng. Quy 

hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo nhằm xây dựng cơ sở khoa học và pháp lý để UBND 

các cấp (tỉnh, huyện) thực hiện thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất và đáp 

ứng mọi nhu cầu sử dụng đất của các thành viên trong xã hội; giúp UBND các cấp quản 

lý tốt quỹ đất một cách khoa học và chặt chẽ.  

Định hƣớng phát triển theo các khu vực (Đất khu công nghệ cao, Đất khu kinh tế, 

Đất khu đô thị; Khu sản xuất nông nghiệp, Khu lâm nghiệp, Khu du lịch, Khu bảo tồn 

thiên nhiên đa dạng sinh học, Khu phát triển công nghiệp, Khu đô thị, Khu thƣơng mại - 

dịch vụ, Khu đô thị thƣơng mại dịch vụ, Khu dân cƣ nông thôn, Khu ở, làng nghề, sản 

xuất phi nông nghiệp nông thôn) tập trung nhƣ sau: 

1.3.1. Khu sản xuất nông nghiệp 

 Ngành nông nghiệp Côn Đảo là ngành bổ trợ cho phát triển du lịch. Giảm dần 
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quy mô sản xuất nông nghiệp, hình thành và phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tại Khu dân cƣ số 2 và Khu dân cƣ số 3. Phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, 

vệ sinh không gây ảnh hƣởng môi trƣờng. Thí điểm, nhân rộng các giống cây trồng, vật 

nuôi chủ lực phù hợp điều kiện khí hậu, đất đai của huyện và thu hút thị trƣờng tiêu thụ 

để khuyến khích nông dân đầu tƣ sản xuất nhằm phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập 

và tạo ra sản phẩm đặc trƣng cho địa phƣơng. Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển 

du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sử dụng ít đất nhƣng cho hiệu quả kinh tế 

cao. 

1.3.2. Khu lâm nghiệp 

Năm 2020 huyện Côn Đảo có 6.530,50 ha, chiếm 86,17%DTTN. Định hƣớng phát 

triển lâm nghiệp trong thời gian tới là: Đảm bảo ổn định diện tích đất rừng cùng với diện tích 

cây lâu năm, đất cây xanh, thảm cỏ, vƣờn hoa tại các khu du lịch, công viên. Duy trì độ che 

phủ rừng, che phủ cây xanh: duy trì độ che phủ rừng đạt 90%. 

Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo đảm an ninh môi trƣờng, bảo 

tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tăng cƣờng công tác phòng cháy chữa cháy rừng 

mùa khô. Tập trung trồng cây phân tán trên các trục giao thông; tạo vành đai xanh cảnh 

quan; vành đai xanh xung quanh đô thị. 

1.3.3. Khu du lịch 

Các khu đô thị - du lịch phát triển mới: Ƣu tiên phát triển theo hƣớng tách khỏi di 

tích, hƣớng vào khu vực phía Bắc hồ Quang Trung, sát chân núi với một số khu vực nhƣ: 

Khu đô thị phía Bắc hồ Quang Trung; khu dân cƣ mới phía Đông di tích chuồng 

bò,...Phát triển hệ thống cơ sở lƣu trú du lịch phù hợp với cảnh quan thiên nhiên và quy 

mô phát triển của Khu Du lịch Quốc Gia Côn Đảo; trong đó ƣu tiên các dự án cơ sở lƣu 

trú cao cấp từ 4 sao trở lên với mật độ phù hợp; nâng cao chất lƣợng dịch vụ du lịch phù 

hợp với định hƣớng. 

Phát triển các tuyến du lịch nội đảo xuất phát từ trung tâm (hoặc vƣờn quốc gia 

Côn Đảo) đi các điểm tham quan: Mũi Chim Chim - Cỏ Ống - Vịnh Đầm Tre; Bãi Ông 

Đụng- Bãi Ông Câu - núi Thánh giá; mũi Cá Mập - vịnh Bến Đầm; tổ chức và khai thác 

có hiệu quả các tuyến du lịch trên biển kết nối các điểm du lịch khó có khả năng tiếp cận 

bằng đƣờng bộ, kết nối với các đảo nhỏ trong hệ thống các đảo ở Côn Đảo, nhƣ: Hòn 

Trứng, bãi Ông Cƣờng, hòn Tre lớn, hòn Bà (vịnh mũi Ba Non, vịnh Đầm Quốc), Bãi 

Nhát, cụm đảo hòn Tài, hòn Bảy cạnh, hòn Cau...; hình thành các tuyến du lịch liên vùng 

(đƣờng không và đƣờng biển) kết nối Côn Đảo với Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng,... để tăng cƣờng thu hút khách; kết nối Côn Đảo với các 

tuyến du lịch quốc tế đƣờng biển đến các trung tâm du lịch lớn trong khu vực. 

1.3.4. Khu bảo tồn thiên nhên và đa dạng sinh học 

Với tiềm năng đa dạng sinh học cao, VQGCĐ đƣợc ngân hàng thế giới đƣa vào 

danh sách các vùng ƣu tiên cao nhất trong hệ thống các khu bảo tồn biển toàn cầu. Năm 

2013, Ban Thƣ ký Công ƣớc Ramsar công nhận VQGCĐ là vùng đất ngập nƣớc có tầm 

quan trọng quốc tế thứ 2.203 của thế giới và Khu Ramsar thứ 6 của Việt Nam, thỏa mãn 

5 tiêu chí theo công ƣớc Ramsar, gồm: mẫu chuẩn về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho 

một kiểu đất ngập nƣớc tự nhiên ở vùng biển phía Đông - Nam của Việt Nam và của khu 

vực; là nơi phân bố của các loài cực kỳ nguy cấp và các quần xã sinh thái đang bị đe dọa; 

đóng vai trò hỗ trợ cho các loài động, thực vật có ý nghĩa trong việc duy trì đa dạng sinh 

học quan trọng tại Việt Nam và của khu vực; hỗ trợ cho các loài động, thực vật đang 
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trong giai đoạn quyết định vòng đời, là nơi trú ẩn cho các loài này khi chúng gặp điều 

kiện nguy hiểm; là nơi cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài động vật thủy 

sinh, là nơi sinh sản, nuôi dƣỡng và đƣờng di cƣ mà nhờ đó các loài động vật này có thể 

sinh sôi, nảy nở tại khu vực biển phía Đông - Nam của Việt Nam và của khu vực. 

Giai đoạn sắp tới cần khai thác thế mạnh về giá trị thiên nhiên rừng, biển và quản 

lý, bảo vệ nghiêm ngặt Khu Ramsar theo Đề án quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững Khu 

Ramsar Vƣờn Quốc gia Côn Đảo đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1185/QĐ-UBND ngày 13/5/2016. 

1.3.5. Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp 

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của 

huyện. Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở khai thác các tiềm năng, 

thế mạnh của huyện, tạo nền kinh tế - xã hội cho việc hình thành và phát triển các đô thị 

mới và khu dân cƣ tập trung theo quy hoạch của huyện. 

 Trong giai đoạn sắp tới, cần hoàn tất đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công 

nghiệp Bến Đầm để thu hút các dự án công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện trong 

đó có các ngành công nghiệp chất lƣợng cao và công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện di dời các 

cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực trung tâm. 

 Tiếp tục theo dõi, đôn đốc triển khai khỏi công mới dự án điện mặt trời công suất 

3MW tại Đất Dốc. Chủ động dự báo và kiến nghị ngành điện tiếp tục triển khai đầu tƣ 

đồng bộ các nguồn điện, lƣới điện theo Quy hoạch. Nghiên cứu đầu tƣ xây dựng hệ thống 

cáp ngầm 22KV ở các tuyến chƣa đƣợc ngầm hóa. Xác định vị trí để phát triển năng 

lƣợng tái tạo; đầu tƣ, phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trụ sở cơ quan.  

1.3.6. Định hƣớng phát triển khu đô thị, khu thƣơng mại – dịch vụ, khu dân 

cƣ. 

Khu Trung tâm Côn Sơn: Là khu vực đô thị di sản - đô thị du lịch, với các chức 

năng hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ. Khu vực đƣợc định hƣớng phát triển 

nhƣ sau: 

• Khu di tích Côn Đảo: 

Đối với khu vực xung quanh di tích gốc, định hƣớng quy hoạch thành các không 

gian đệm, không gian mở - quảng trƣờng, không gian cây xanh, không gian văn hóa và 

các hạng mục kiến trúc hỗ trợ trong khai thác các di tích. 

Các khu đô thị - du lịch phát triển mới: Ƣu tiên phát triển theo hƣớng tách khỏi di 

tích, hƣớng vào khu vực phía Bắc hồ Quang Trung, sát chân núi với một số khu vực nhƣ: 

Khu đô thị phía Bắc hồ Quang Trung; khu dân cƣ mới phía Đông di tích chuồng 

bò,...Phát triển hệ thống cơ sở lƣu trú du lịch phù hợp với cảnh quan thiên nhiên và quy 

mô phát triển của Khu Du lịch Quốc Gia Côn Đảo; trong đó ƣu tiên các dự án cơ sở lƣu 

trú cao cấp từ 4 sao trở lên với mật độ phù hợp; nâng cao chất lƣợng dịch vụ du lịch phù 

hợp với định hƣớng. 

Các dân cƣ hiện trạng cải tạo: Bổ sung các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 

thuật, cây xanh cho các khu dân cƣ nhƣ: Khu dân cƣ Tây Bắc giáp chân núi (làng An 

Hải), khu dân cƣ đƣờng Phan Châu Trinh, khu dân cƣ nông nghiệp phía Bắc nghĩa trang 

Hàng Dƣơng. 
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Các khu du lịch - dịch vụ nghỉ dƣỡng riêng biệt: Phát triển theo hƣớng tách xa 

khỏi khu di tích. Các khu du lịch phát triển dọc các bãi biển và các triền núi, bao gồm: 

Khu du lịch Bãi đất Dốc, khu Du lịch dọc ven biển đoạn từ đầu đƣờng Nguyễn Đức 

Thuận giao với đƣờng Tôn Đức Thắng đến khu công ty Ngọc Trai Côn Đảo. Tổng diện 

tích khoảng 30 ha. 

Khu hỗn hợp: Là các khu vực đô thị hiện hữu sát với vùng bảo tồn di tích với tổng 

diện tích khoảng 78 ha, đƣợc quy hoạch sử dụng chủ yếu cho mục đích dịch vụ du lịch, 

dân cƣ, các công trình công cộng. Trong đó, đối với các khu vực trung tâm đã ổn định cải 

tạo cảnh quan hiện hữu để tăng tính hấp dẫn của đô thị. Đối với khu vực xây dựng mới 

phía Tây Nam đang đầu tƣ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ƣu tiên phát triển các dịch vụ phục 

vụ du lịch. 

Khu công viên - cây xanh - mặt nƣớc: Phát triển hệ thống công viên cây xanh sinh 

thái quy mô lớn kết hợp với vùng cách ly bảo vệ nguồn nƣớc (hồ An Hải, Hồ Quang 

Trung). Phát triển mở rộng hồ Quang Trung để tăng khả năng lƣu trữ nƣớc.  

Khu sinh thái nông nghiệp: Bảo vệ và lƣu giữ diện tích đất nông nghiệp phù hợp 

phía Bắc nghĩa trang Hàng Dƣơng, cải tạo thành vùng chuyên canh, nông nghiệp sạch 

năng suất cao phục vụ một phần nhu cầu về thực phẩm và khai thác du lịch với diện tích 

khoảng 20 ha. 

• Khu Cỏ Ống - Đầm Tre: Là đô thị du lịch và thƣơng mại - Đô thị hàng không. 

Khu vực đƣợc định hƣớng phát triển không gian nhƣ sau: 

Khu vực cảng hàng không Côn Sơn và đô thị thƣơng mại Cỏ Ống gắn với cảng 

hàng không: Nâng cấp sân bay kết hợp cùng hệ thống dịch vụ thƣơng mại sân bay với 

tổng diện tích khoảng 111 ha. Phát triển một khu hỗn hợp với hạ tầng đồng bộ và hiện đại 

bao gồm các trung tâm dịch vụ lớn, các trung tâm thƣơng mại miễn thuế, các trung tâm 

dịch vụ tài chính, viễn thông, lữ hành… gắn với cảng hàng không quy mô khoảng 08 ha. 

Khu đô thị mới gắn với cảng hàng không có quy mô khoảng 20 ha. Khu dân cƣ hiện 

trạng cải tạo khoảng 9 ha. 

Khu đô thị du lịch riêng biệt: Phát triển tổ hợp đô thị du lịch cao cấp ven biển tách 

ra khỏi đô thị hàng không với các loại hình khách sạn, resort và các dịch vụ du lịch khác 

với tổng diện tích khoảng 80 ha trong đó khu du lịch tập trung quy mô khoảng 30 ha, các 

khu resort phân tán (các khu ven núi, bãi Đầm Trầu, Ông Cƣờng, Đầm Tre…) khoảng 50 

ha. 

Khu vực sinh thái tự nhiên và đất dự trữ phát triển: Bảo tồn diện tích các vùng 

sinh thái còn lại dành cho phát triển đất nông nghiệp, cây xanh, rừng tự nhiên, rừng trồng, 

mặt nƣớc… Dự trữ đất cho phát triển dịch vụ du lịch cao cấp. 

• Khu Bến Đầm: Là đô thị dịch vụ - đô thị cảng phục vụ cho các hoạt động hậu 

cần cảng và các hoạt động du lịch nghỉ dƣỡng. Khu vực đƣợc định hƣớng phát triển 

không gian nhƣ sau: 

Khu dân cƣ đô thị và dịch vụ: Cải tạo và nâng cấp các khu dân cƣ cũ, phát triển 

thêm các loại hình dịch vụ để phục vụ cho các hoạt động của cảng Bến Đầm. 

Các khu nghỉ dƣỡng riêng biệt: Xây dựng một số khu nghỉ dƣỡng riêng biệt với 02 

loại hình là các khu biệt thự nghỉ dƣỡng gắn với mặt nƣớc và các khu sinh thái nghỉ 

dƣỡng trên núi. 
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Khu vực cảng Bến Đầm và các khu dịch vụ đi kèm: Xây dựng tổ hợp dịch vụ 

thƣơng mại gắn với cảng Bến Đầm. Nâng cấp cảng và hệ thống kho bãi kết hợp với các 

không gian cho các hoạt động hậu cần cảng. Đầu tƣ xây dựng cảng du lịch chuyên dụng 

về phía Bắc cảng Bến Đầm hiện nay. 

II. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tiếp tục cơ cấu kinh tế theo hƣớng du lịch - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. 

Tỷ trọng các ngành kinh tế: du lịch - dịch vụ: 90,38%; công nghiệp: 6,17%; nông – lâm – 

ngƣ nghiệp: 3,45%. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.156,87 tỷ đồng. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp: 243,43 tỷ đồng. 

- Giá trị sản xuất ngƣ nghiệp: 403,79 tỷ đồng. 

- Tổng doanh thu thƣơng mại và dịch vụ: 16.331 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu du 

lịch: 9.457 tỷ đồng, doanh thu thƣơng mại: 4.934 tỷ đồng. 

- Tổng lƣợt khách tham quan du lịch đạt 2.394.202 lƣợt khách, trong đó: Khách 

quốc tế đạt 198.090 lƣợt khách 

- Tổng thu ngân sách nhà nƣớc 2.643 tỷ đồng; điều tiết ngân sách huyện 2.478 tỷ 

đồng. Trong đó: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 575 tỷ đồng, điều tiết ngân sách huyện 

410 tỷ đồng. 

- Tổng chi ngân sách 2.478 tỷ đồng. 

- Vốn ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ trên địa bàn huyện: 3.605 tỷ đồng. 

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

Căn cứ điều kiện tiêu chí của khu du lịch quốc gia và những tiêu chí huyện đã đạt 

đƣợc, những tiêu chí cần tiếp tục phấn đấu để đến năm 2025 Côn Đảo cơ bản trở thành 

Khu du lịch Quốc gia sinh thái, văn hóa – lịch sử, tiếp tục cơ cấu kinh tế theo hƣớng du lịch 

- dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp.  

2.1.2.1. Về phát triển du lịch: 

- Phát triển thị trƣờng khách du lịch: tập trung khai thác thị trƣờng khách du lịch 

nghỉ dƣỡng, du lịch văn hóa - tâm linh, giáo dục truyền thống lịch sử - cách mạng; thị 

trƣờng khách đến từ các thành phố, trung tâm du lịch lớn; chú trọng thu hút thị trƣờng 

khách quốc tế và một số nƣớc trong khu vực Đông Nam Á; tập trung vào nhóm đối tƣợng 

khách du lịch chi tiêu cao, lƣu trú dài ngày và các phân khúc thị trƣờng du lịch nghỉ 

dƣỡng, khám phá tự nhiên và duy trì đối tƣợng khách du lịch tìm hiểu văn hóa - lịch sử. 

- Phát triển sản phẩm du lịch: phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch trên cơ sở các 

giá trị đặc trƣng của văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Côn Đảo; chú trọng các sản phẩm 

nhƣ: du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng biển, an dƣỡng phục hồi chức năng, vật lý trị liệu; 

thăm quan đảo; trải nghiệm di sản thiên nhiên và tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa - tâm 

linh. 

- Liên kết giao thông giữa các đảo thuộc Khu Du lịch Quốc Gia Côn Đảo: nâng cao 

khả năng tiếp cận bằng cả đƣờng hàng không và đƣờng biển. Đề xuất mở thêm các đƣờng 
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bay thẳng nội địa và quốc tế, tăng tần suất vận chuyển; tăng cƣờng khả năng kết nối các 

điểm du lịch trên đảo, giữa thị trấn Côn Sơn với các đảo nhỏ; giữa Khu Du lịch Quốc Gia 

Côn Đảo với các điểm đến phụ cận nhằm kéo dài ngày lƣu trú và mức chi tiêu của khách. 

- Nâng cao chất lƣợng hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch: các công trình, cơ sở 

dịch vụ du lịch khi xây dựng phải phù hợp với không gian và định hƣớng phát triển của 

từng khu vực cụ thể theo quy hoạch. Phát triển hệ thống cơ sở lƣu trú du lịch phù hợp với 

cảnh quan thiên nhiên và quy mô phát triển của Khu Du lịch Quốc Gia Côn Đảo; trong 

đó ƣu tiên các dự án cơ sở lƣu trú cao cấp từ 4 sao trở lên với mật độ phù hợp; nâng cao 

chất lƣợng dịch vụ du lịch phù hợp với định hƣớng. Xác định du lịch bền vững, du lịch 

xanh là phát triển cơ bản của du lịch Côn Đảo; nâng cao chất lƣợng các dịch vụ bổ trợ 

nhƣ: dịch vụ vận chuyển, vệ sinh công cộng, dịch vụ hỗ trợ thông tin phục vụ khách du 

lịch và các tiện tích bảo đảm chất lƣợng môi trƣờng, an ninh và an toàn cho khách du 

lịch. 

- Phát triển các tuyến du lịch nội đảo xuất phát từ trung tâm (hoặc vƣờn quốc gia 

Côn Đảo) đi các điểm tham quan: Mũi Chim Chim - Cỏ Ống - Vịnh Đầm Tre; Bãi Ông 

Đụng - Bãi Ông Câu - núi Thánh giá; mũi Cá Mập - vịnh Bến Đầm; tổ chức và khai thác 

có hiệu quả các tuyến du lịch trên biển kết nối các điểm du lịch khó có khả năng tiếp cận 

bằng đƣờng bộ, kết nối với các đảo nhỏ trong hệ thống các đảo ở Côn Đảo, nhƣ: Hòn 

Trứng, bãi Ông Cƣờng, hòn Tre lớn, hòn Bà (vịnh mũi Ba Non, vịnh Đầm Quốc), Bãi 

Nhát, cụm đảo hòn Tài, hòn Bảy cạnh, hòn Cau...; hình thành các tuyến du lịch liên vùng 

(đƣờng không và đƣờng biển) kết nối Côn Đảo với Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng,... để tăng cƣờng thu hút khách; kết nối Côn Đảo với các 

tuyến du lịch quốc tế đƣờng biển đến các trung tâm du lịch lớn trong khu vực. 

2.1.2.2. Về thƣơng mại – dịch vụ khác 

- Quản lý tốt chợ truyền thống, xây dựng chợ văn minh, hiện đại phục vụ cho nhu 

cầu càng cao của nhân dân địa phƣơng và khách du lịch. 

- Kêu gọi đầu tƣ xây dựng từ 02 đến 04 siêu thị hạng III tại Trung tâm, 01 trung 

tâm thƣơng mại hạng III tại khu vực An Hải và 01 kho dự trữ lƣơng thực thực phẩm tại 

Trung tâm. 

- Nâng cao chất lƣợng thông tin liên lạc giữa đảo với đất liền, đảo với quốc tế; phủ 

sóng wifi toàn đảo phục vụ du khách mọi lúc, mọi nơi trên đảo. 

2.1.2.3. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

- Tập trung mọi nổ lực phát triển năng lƣợng, cung cấp nƣớc sạch, xử lý nƣớc thải, 

rác thải, kết hợp giữa nhiệt điện và năng lƣợng tái tạo. 

- Công nghiệp trên đảo là những sản xuất bổ trợ cho phát triển du lịch, vì vậy chỉ 

phát triển một số cơ sở sản xuất công nghiệp đáp ứng trực tiếp cho nhu cầu tại chỗ, cụ thể 

là: Sản xuất điện, nƣớc sạch, xử lý chất thải; đồng thời phát triển làng nghề thủ công mỹ 

nghệ (làm sản phẩm du lịch). 

2.1.2.4. Về nông, lâm, ngƣ nghiệp: 

Phát triển nông nghiệp từ nông nghiệp truyền thống sang gắn với phát triển du 

lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sử dụng ít đất nhƣng cho hiệu quả kinh tế 

cao, đáp ứng yêu cầu phát triển là hƣớng đi tất yếu trong phát triển nông nghiệp ở Côn 
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Đảo. Kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, lựa chọn các điểm 

tham quan du lịch và tổ chức các khu vực sản xuất phù hợp. 

Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo đảm an ninh môi trƣờng, bảo 

tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tập trung trồng cây phân tán trên các trục giao 

thông; tạo vành đai xanh cảnh quan; vành đai xanh xung quanh đô thị. 

Về ngƣ nghiệp: Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển. Phát triển khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững. Chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền và lao động nghề 

cá, khôi phục và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ. 

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

Trên cơ sở định hƣớng phát triển của các ngành, lĩnh vực của tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu (triển khai trên địa bàn huyện Côn Đảo); căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện Côn Đảo; định hƣớng phát triển và đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các 

ngành, lĩnh vực và các phòng ban trên địa bàn huyện; căn cứ vào quỹ đất đai hiện có, 

nguồn lực thực hiện và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc. Sau khi tổng 

hợp, cân đối, tính toán trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng 

đất nhƣ đã phân tích ở trên để đề xuất phƣơng án quy hoạch sử dụng đất của huyện đến 

năm 2030 cụ thể nhƣ sau: 

 Tổng số thực hiện trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030 có: 115 dự án với tổng 

diện tích 477,77 ha: Trong đó: 

- Các dự án chuyển tiếp từ quy hoạch kỳ trƣớc (2011-2020) là 13 dự án với tổng 

diện tích: 125,61 ha; 

- Các dự án phát sinh mới từ năm 2021 đến nay: 104 dự án với tổng diện tích: 

353,73 ha; 

2.2.1.1. Các dự án chuyển tiếp từ quy hoạch kỳ trƣớc (2011-2020) (13 dự án) 

STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

 Tổng: 13 dự án 125,61  125,61    

I Đất quốc phòng (2 dự án) 5,30   5,30       

1 

Công trình 

Quân sự 

chốt Ông 

Đụng 

BCH Bộ 

đội Quân 

sự tỉnh 

Bãi Ông 

Đụng huyện 

Côn Đảo 

Quốc 

phòng 
2,00   2,00 

Đất nhà 

nƣớc 

CV số 1759/UBND-VP ngày 

04/3/2019 của UBND tỉnh 

v.v chủ trƣơng giữ lại 02ha 

để xây dựng công trình quân 

sự tại Bãi Ông Đụng 

 

2 

Trạm rada 

phòng 

không 367 

Sƣ đoàn 

phòng 

không 

367 

Đỉnh Núi 

Thánh Gía 

Quốc 

phòng 
0,30    0,30 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

8392/UB.XD ngày 

08/12/2010 của UBND tỉnh 

Đang làm thủ 

tục xin cấp 

GCNQSDĐ 

Trạm rada 

phòng 

không 367 

Sƣ đoàn 

phòng 

không 

367 

Chân Núi 

Thánh Gía 

Quốc 

phòng 
3,00   3,00 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

7135/UB.XD ngày 

19/10/2010 của UBND tỉnh 

II Đất cụm công nghiệp (1 dự án) 19,44   19,44 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

1 

Xây dựng 

CSHT cụm 

công 

nghiệp Bến 

Đầm (tên 

dự án cũ: 

Cụm công 

nghiệp Bến 

Đầm) 

UBND 

Huyện 

Khu Bến 

Đầm 

Cụm 

công 

nghiệp 

19,44   19,44 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất 

SXKD 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2019 của HĐND 

huyện Côn Đảo phê duyệt 

chủ trƣơng đầu tƣ, QĐ 

1321/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND 

huyện Côn Đảo phê duyệt dự 

án 

Hoàn tất công 

tác lựa chọn 

nhà thầu thi 

công xây dựng; 

Đang thực hiện 

công tác 

BTGPMB và 

chuyển đổi mục 

đích SDĐ rừng 

III Đất thƣơng mại, dịch vụ (1 dự án) 5,62   5,62 
 

  

1 

Khu du 

lịch Phức 

hợp Lò Vôi 

UBND 

huyện 
Khu Lò Vôi 

Dịch vụ 

du lịch 
5,62   5,62 

 

Số 805/UBND -TNMT đăng 

ký nhu cầu 2016-2020 

 

IV Đất giao thông (5 dự án) 91,38   91,38 
 

  

1 

Đƣờng trục 

phía Bắc 

trung tâm 

Côn Đảo 

Ban 

QLDA 

chuyên 

ngành 

giao 

thông 

Trung tâm 

Đƣờng 

giao 

thông 

28,20   28,20 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NQ số 110/NQ-HĐND ngày 

13/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quyết định 3147/QĐ -

UBND ngày 30/10/2017; 

Quyết định số 3600/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 của 

UBND tỉnh về giao chỉ tiêu  

phát triển KTXH 

Đang thực hiện 

BTGPMB theo 

từng giai đoạn 

2 

Khu neo 

đậu tránh 

trú bão cho 

tàu cá Côn 

Đảo 

Ban Quản 

lý cảng 

Bến Đầm 

Khu 10, 

huyện  

Côn Đảo 

Dịch vụ 

hậu cần 

cảng 

12,00   12,00 
Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định số 851/QĐ-BTS 

ngày 24/10/2006 của Bộ 

Thủy sản 

- Quyết định số 3658/QĐ-

BNN-TCTS ngày 19/9/2018 

của Bộ NN&PTNT 

Đã thực hiện 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

3 

Kho bãi 

chứa hàng 

tại cảng 

Bến Đầm 

Ban Quản 

lý cảng 

Bến Đầm 

Khu 10, 

huyện  

Côn Đảo 

Dịch vụ 

hậu cần 

cảng 

3,22   3,22 
Đất nhà 

nƣớc 

-Quyết định số 2079/QĐ-

UBND ngày 12/6/2007 

Đã thực hiện 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

4 

Cảng tàu 

khách Côn 

Đảo 

Ban Quản 

lý cảng 

Bến Đầm 

Khu 5, 

huyện  

Côn Đảo 

Dịch vụ 

cảng tàu 

khách 

2,10   2,10 
Đất nhà 

nƣớc 

-Quyết định số 2097/QĐ-

UBND ngày 14/6/2007; 

 -Quyết định số 1073/QĐ-

UBND ngày 12/5/2011; 

Đã thực hiện 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

5 

MR cảng 

hàng 

không Côn 

Sơn 

Cục hàng 

không 

Việt Nam 

Cỏ ống 

Cảng 

hàng 

không 

45,46   45,86 
 

VB 1371/SXD-QHKT ngày 

20/4/2020 của sở xây dựng 

tỉnh BRVT 

CV 12864/BGTVT-KHĐT 

ngày 16/12/2020 của Bộ 

GTVT 

 

V Đất cơ sở văn hóa (2 dự án) 1,80   1,80 
 

  

1 

Xây dựng 

quảng 

trƣờng 

trung tâm 

Côn Đảo 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT Côn Đảo 
Quảng 

trƣờng 
1,00   1,00 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quy hoạch 1/2000 Khu trung 

tâm Côn Đảo 

 

2 

Trạm tiếp 

sóng phát 

thanh 

truyền hình 

tỉnh 

Đài PT-

TH tỉnh 

BRVT 

T+B86+E86 

TrẠm 

tiếp 

sóng 

chƣơng 

trình 

PT-TH 

0,80   0,80 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

-Văn bản số 1274/UBND-VP 

ngày 17/3/2011 về việc thỏa 

thuận địa điểm để khảo sát, 

lập dự án đầu tƣ xây dựng 03 

trạm tiếp sóng phát thanh 

truyền hình của tỉnh tại 

huyện Côn Đảo và Văn bản 

số 7464/UBND-VP ngày 

09/10/2014. VB số 

535/UBND-VP ngày 

26/10/2015 về việc điều 

chỉnh TTĐĐ dự án đầu tƣu 

xây dựng 03 trạm tiếp sóng 

Đã xây dựng 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

phát thanh truyền hình của 

tỉnh tại huyện Côn Đảo. 

VI Đất bãi thải xử lý chất thải (1 dự án) 1,92   1,92 
 

  

1 

Xây dựng 

đƣờng vào, 

tƣờng rào 

và chuẩn bị 

mặt bằng 

nhà máy 

xử lý rác 

Côn Đảo 

(tên dự án 

cũ: Nhà 

máy xử lý 

rác tại 

huyện Côn 

Đảo) 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Khu Bến 

Đầm 

Đất rác 

thải 
1,92   1,92 

Ban 

quản lý 

VQG 

CĐ 

quản lý 

Quyết định số 1671/QĐ - 

UBND ngày 01/7/2019 của 

UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ 

Dự án đã đƣợc 

phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ 

thuật; Trình thủ 

tƣớng chuyển 

mục đích sử 

dụng đất rừng; 

Lập các thủ tục 

BTGPMB 

VII 
Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp (1 

dự án) 
0,15   0,15 

 

  

1 

Chốt kiểm 

dịch động 

vật Bến 

Đầm 

P.Kinh tế 
Khu Bến 

Đầm 

Chốt 

kiểm 

dịch 

0,15   0,15 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

-VB số 343/UBND-VP ngày 

18/01/2012 và Công văn số 

3326/UBND-VP ngày 

20/5/2014 của UBND tỉnh và 

TB số 167/TB-UBND ngày 

09/7/2014 của UBND huyện 

CĐ 

Đã thực hiện, 

đang làm thủ 

tục giao đất 

2.2.1.2. Các dự án phát sinh mới (giai đoạn từ năm 2021 đến nay) (104 

dự án) 

STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

 Tổng: 104 dự án    353,73   345,68    

I Đất quốc phòng (3 dự án) 4,75   4,75       

1 Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 

BCH Bộ 

đội Biên 

phòng tỉnh 

Bến 

Đầm 

Quốc 

phòng 
3,06   3,06 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Văn bản 

10202/UBND-

VP ngày 

31/12/2015 của 

UBND tỉnh;/QĐ 

1742/QĐ-

BKHĐT ngày 

01/10/2010 của 

Bộ  và Đầu tƣ 

Văn bản số 

1768/BCH-TM 

ngày 29/9/2017 

về việc thông 

báo thu hồi đất, 

BT&GPMB khu 

đất dƣ án xây 

dựng trạm Phối 

hợp tìm kiếm 

cứu nạn Côn 

Đảo 

Đang làm 

thủ tục xin 

cấp 

GCNQSDĐ 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

2 Đồn BP Côn Đảo vị trí mới 

Bộ CH 

BĐBP 

tỉnh 

Khu 

3, h 

Côn 

Đảo 

Quốc 

phòng 
0,43   0,43 

Đất 

nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

7925/UBND-

VP ngày 

21/9/2016 v/v 

thỏa thuận địa 

điểm; 2453/QĐ-

UBND ngày 

20/8/2020 về 

việc giao đất 

xây dựng đồn 

BP Côn Đảo 

mới 

Đang làm 

thủ tục xin 

cấp 

GCNQSDĐ 

3 Kho Lƣỡng Dụng Huyện Côn Đảo  

Bộ chỉ huy 

Quân sự 

tỉnh 

Đƣờn

g Võ 

Thị 

Sáu, 

Khu 

dân 

cƣ số 

7, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Quốc 

phòng 
1,26   1,26 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

8836/UBND-

VP ngày 

19/08/2020 của 

UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

đã đo đạc, 

cắm mốc, 

lập danh 

sách điều 

tra cơ bản, 

lập bản đồ 

thu hồi đất 

trình VPĐK 

thẩm định 

II Đất an ninh (3 dự án) 0,49   0,49 
   

1 Nhà công vụ công an Huyện Công Đảo 

Công an 

tỉnh BR - 

VT 

TT 

Côn 

Đảo 

Đất an 

ninh 
0,20   0,20 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Quyết định 

3600/QĐ -

UBND ngày 

18/12/2018 về 

việc giao chỉ 

tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, 

QPAN và dự 

toán thu, chi 

ngân sách nhà 

nƣớc năm 2009 

Đang triển 

khai 

BTGPMB 

2 Trụ sở CAH Côn Đảo (điều chỉnh) 

Công an 

tỉnh BR - 

VT 

TT 

Côn 

Đảo 

Đất an 

ninh 
0,02   0,02 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Công văn số 

10069/UBND - 

VP về liên quan 

đến diện tích 

khu đất thực 

hiện dự án xây 

dựng trƣờng 

MN Côn Đảo 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

3 
Trụ sở đội cảnh sát PCCC huyện Côn 

Đảo 

Công an 

tỉnh BR - 

VT 

TT 

Côn 

Đảo 

Đất an 

ninh 
0,27   0,27 

Đất 

nhà 

nƣớc 

‘- VB số 

9183/UBND-

VP ngày 

3/12/2014 về 

việc lựa chọn 

địa điểm xây 

dựng trụ sở đội 

cảnh sát chữa 

cháy tại Côn 

Đảo 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

III Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (2 dự án) 1,41   1,41 
   

1 

 Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt 

huyện Côn Đảo công suất 

3,000m3/ng.đêm (tên dự án cũ: Nâng 

cấp công suất nhà máy xử lý nƣớc sinh 

hoạt khu trung tâm (6.000m3/ng.đêm) 

UBND 

Huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Cấp 

nƣớc 
0,35   0,35 

Đất 

nhà 

nƣớc

+đất 

dân 

Văn bản số 

3453/UBND-

QLDA ngày 

04/11/2020 

Xin chủ 

trƣơng 

dừng công 

tác đấu thầu 

để nghiên 

cứu phƣơng 

án xã hội 

hóa dự án. 

Đang triển 

khai công 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

tác bồi 

thƣờng 

GPMB 

2 

 Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt 

huyện Côn Đảo công suất 

10,000m3/ng.đêm  

UBND 

Huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Cấp 

nƣớc 
1,06   1,06 

Đất 

nhà 

nƣớc

+đất 

dân 

Văn bản số 

38/Tr-UBND 

ngày 

05/05/2021 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

IV Đất thƣơng mại, dịch vụ (25 dự án) 91,40   82,24 
   

1 
Xây dựng 2 bể điều áp đầu các tuyến 

Bến Đầm, Cỏ Ống 

Trạm cung  

 cấp nƣớc 

Côn Đảo 

Bến 

Đầm, 

Cỏ 

Ống 

Cấp 

nƣớc 
0,10   0,06 

đất 

nhà 

nƣớc 

3163/UBND-

VP ngày 

15/5/2015 của 

UBND tỉnh 

Đã xây 

dựng xong, 

đang làm 

thủ tục giao 

đất 

2 Khu đất 0,83 ha (HH2.6) 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 

Dịch 

vụ du 

lịch 

0,83   0,83 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

VB số 5755/TB-

UBND ngày 

23/06/2017 của 

UBND tỉnh 

Đang thực 

hiện thủ tục 

đấu giá 

3 
Khu đất 0,5 ha tại trung tâm huyện 

Côn Đảo 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Trung 

tâm  

Dịch 

vụ du 

lịch 

0,50   0,50 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

VB 

11677/UBND-

VP ngày 

30/11/2017 của 

UBND tỉnh 

Đang thực 

hiện thủ tục 

đấu giá 

4 
Khu đất đấu giá 1,73ha tại huyện Côn 

Đảo 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

đƣờng 

Ng.Vă

n 

Linh- 

L. 

Thế 

Trân - 

H.Qu

ốc 

Việt - 

Vũ 

Văn 

Hiếu 

Dịch 

vụ du 

lịch 

1,73   1,73 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

VB số 

1962/UBND-

VP ngày 

7/3/2018 của 

UBND tỉnh 

Đang thực 

hiện thủ tục 

đấu giá 

5 
Khu đất 3,55 ha tại Đá Trắng, huyện 

Côn Đảo 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Đá 

Trắng 

Dịch 

vụ du 

lịch 

3,55   1,52 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

Công văn số 

8961/UBND-

VP ngày 

7/9/2018 của 

UBND tỉnh 

Đang thực 

hiện thủ tục 

đấu giá 

6 
Khu đất 1,42ha tại Trung tâm Côn 

Sơn, huyện Côn Đảo 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 

Côn 

Sơn, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Dịch 

vụ du 

lịch 

1,42   1,42 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

Công văn số 

11291/UBND-

VP ngày 

06/11/2018 của 

UBND tỉnh 

Đang thực 

hiện thủ tục 

đấu giá 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

7 Trung tâm thƣơng mại 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Góc 

đƣờng 

Phạm 

Văn 

Đồng 

- Lê 

Duẩn 

Dịch 

vụ du 

lịch 

0,15   0,15 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

Quyết định 

1010/QĐ-

UBND ngày 

28/04/2016 của 

UBND tỉnh BR-

VT về việc phê 

duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu 

trung tâm Côn 

Sơn 

Đang thực 

hiện thủ tục 

đấu giá 

8 Khu Suối ớt 
UBND 

huyện  

Khu 

Suối 

ớt, 

KDC 

số 1, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Dịch 

vụ du 

lịch 

1,90   1,90 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

6000/UBND-

VP ngày 

30/6/2019 của 

UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

Đã có giá 

đất 

9 Khu đất 533,4m2 
UBND 

huyện  

Trần 

phú, 

Khu 

dân 

cƣ số 

5, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Dịch 

vụ du 

lịch 

0,05   0,05 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

744/UBND-VP 

ngày 

05/02/2020 của 

UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

 

10 

Khu HH 1.6  

(gồm khối trụ sở UBND, Phòng 

TN&MT, Nhà khách khí tƣợng…) 

UBND 

huyện  

Khu 

trung 

tâm 

Dịch 

vụ du 

lịch 

1,33   1,33 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

Quyết định 

1010/QĐ-

UBND ngày 

28/04/2016 của 

UBND tỉnh BR-

VT về việc phê 

duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu 

trung tâm Côn 

Sơn 

 

11 
Khu HH 1.7 Viện KS nhân dân, BQL 

CTCC…) 

UBND 

huyện  

Khu 

trung 

tâm 

Dịch 

vụ du 

lịch 

1,03   1,03 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý+ 

đất 

dân 

Quyết định 

1010/QĐ-

UBND ngày 

28/04/2016 của 

UBND tỉnh BR-

VT về việc phê 

duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu 

trung tâm Côn 

Sơn 

 

12 Trung tâm thƣơng mại 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 

Dịch 

vụ du 

lịch 

0,08   0,08 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

Quyết định 

1010/QĐ-

UBND ngày 

28/04/2016 của 

UBND tỉnh BR-

VT về việc phê 

duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu 

trung tâm Côn 

Sơn 

Đang thực 

hiện thủ tục 

đấu giá 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

13 Đất thƣơng mại dịch vụ khu Đầm Trầu 
UBND 

huyện  

Cỏ 

ống 

Dịch 

vụ du 

lịch 

26,89   26,89 
 

Thỏa thuận địa 

điểm số 

2015/SXD-

KTQH ngày 

02/11/2007. 

Quyết định phê 

duyệt QH chi 

tiết 1/500 số 

3017/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2011 của 

UBND tỉnh 

 

14 

Khách sạn, thƣơng mại dịch vụ trung 

tâm Côn Sơn gồm 16 khu 

(KS2.5; HH2.4; HH2.8; HH1.8; 

HH2.7; HH1.9; CC6.1;CC6.4;CC1.5; 

CC1.2; 

CC1.4;CC1.1;CC1.3;HH3.1;KS2.1;KS

3.1phần còn lại)  

UBND 

huyện  

Trung 

tâm 

Dịch 

vụ du 

lịch 

16,68   16,68 
 

Theo QH phân 

khu 1/2000 và 

quy hoạch 1/500 
 

15 

Khu du lịch Bến Đầm gồm 9 khu 

(KS1b1; 

HH1b1;HH1b2;Hh3.2;KS1a.2; 

KS1a.3;KS1a.4;KS1a.5;HH1a.2) 

UBND 

huyện  

Bến 

Đầm 

Dịch 

vụ du 

lịch 

9,35   2,99 
 

Theo QH phân 

khu 1/2000 và 

quy hoạch 1/500 
 

16 Khu đấu giá 0,77 ha (KS2.1) 
TT PTQĐ 

tỉnh 

Trung 

tâm 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

0,77   0,77 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

VB số 

1999/SKHĐT-

ĐTKT ngày 

2/10/2017 của 

Sở kế hoạch và 

đầu tƣ 

VB số 

11464/UBND-

VP ngày 

24/11/2017 của 

UBND tỉnh 

 

17 
Khu đất đấu giá 2,09ha tại huyện Côn 

Đảo 

TT PTQĐ 

tỉnh 

Trung 

tâm 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

2,09   2,09 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

QĐ số 

3009/QĐ-

UBND -VP 

ngày 

03/04/2018 của 

UBND tỉnh 

 

18 Khu du lịch Ong Biển     

Dịch 

vụ du 

lịch 

15,00   15,00 
   

19 
Khu đất 1,36ha tại trung tâm huyện 

Côn Đảo 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất 

Đƣờn

g T. 

Phú- 

L.Thế 

Trân - 

P.Văn 

Đồng 

- Ngô 

Gia 

Tự 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

1,36   1,36 

nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

VB số 

3011/UBND-

VP ngày 

03/4/2018 của 

UBND tỉnh 

 

20 
Khu khách sạn, biệt thự du lịch và dịch 

vụ (H2.2) 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

1,22   1,22 

nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

VB số 

3477/UBND-

VP ngày 

16/4/2018 của 

UBND tỉnh 

 



Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo  Năm 2021 

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo 82 

STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 
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2021-

2030 

21 
Khu đất 0,77ha tại Trung tâm Côn 

Sơn, huyện Côn Đảo 

TT PTQĐ 

tỉnh 

Đƣờn

g H. 

Quốc 

Việt - 

L. 

Thế 

Trân -

P.Văn 

Đồng 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

0,77   0,77 

nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

CV số 

6251/UBND-

VP ngày 

27/6/2019 của 

UBND tỉnh 

 

22 Khu đất 0,9 ha tại TT huyện Côn Đảo 
TT PTQĐ 

tỉnh 

Trung 

tâm 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

0,91   0,91 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ hộ 

dân 

Công văn số 

10190/QĐ-

UBND ngày 

10/10/2018 của 

UBND tỉnh 

 

23 
Khu đất 0,64 ha tại TT Côn Sơn, 

huyện Côn Đảo 

TT PTQĐ 

tỉnh 

Trung 

tâm 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

0,64   0,64 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ hộ 

dân 

CV số 

11245/UBND-

VP ngày 

5/11/2018 của 

UBND tỉnh 

 

24 
Khu đất 1,43 ha tại TT Côn Sơn, 

huyện Côn Đảo 

TT PTQĐ 

tỉnh 

Trung 

tâm 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

1,43   0,93 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ hộ 

dân 

CV số 

11409/UBND-

VP ngày 

8/11/2018 của 

UBND tỉnh 

 

25 
Khu đất 1,62 ha tại TT Côn Sơn, 

huyện Côn Đảo 

TT PTQĐ 

tỉnh 

Trung 

tâm 

Thƣơn

g mại 

dịch 

vụ 

1,62   1,39 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ hộ 

dân 

CV số 

11279/UBND-

VP ngày 

6/11/2018 của 

UBND tỉnh 

 

V Đất giao thông (19 dự án) 31,08   29,96 
   

1 
Đƣờng Ngô Gia tự kéo dài đến KDC 

số 3 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

4,45   4,45 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

2 

 Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung 

tâm Côn Đảo (Hạng mục: Xây dựng 

một số tuyến đƣờng mới khu dân cƣ số 

3 - giai đoạn 1+2) 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

KDC 

số 3, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

12,77   12,77 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Nghị quyết số 

70/NQ-HĐND 

ngày 

14/12/2018 của 

HĐND tỉnh; 

Văn bản số 

2498/UBND-

QLDA ngày 

15/8/2019 của 

UBND huyện 

 

3 
Xây dựng một số tuyến đƣờng theo 

QH khu Bến Đầm 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Khu 

Bến 

Đầm 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,59  0,59 

Đất 

nhà 

nƣớc  

Quyết định số 

1153/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2018 của 

UBND huyện; 

Quyết định số 

449/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 

của UBND 

huyện  

 

4 
 Cải tạo tuyến đƣờng vào cổng chính 

nghĩa trang Hàng Dƣơng (giai đoạn 2) 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,61   0,61 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

638/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2018 

của UBND 

huyện; đã thi 

công lòng 

đƣờng, nay bổ 

sung thu hồi đất 

Đang triển 

khai thi 

công xây 

dựng công 

trình; 
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2030 

vỉa hè 

5 
Nâng cấp tuyến đƣờng Huỳnh Thúc 

Kháng  

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

KDC 

số 3, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

5,02   5,02 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

NQ số 110/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2019 của 

HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh; 

Quyết định số 

2913/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019 của 

UBND tỉnh phê 

duyệt dự án 

Đã hoàn 

thành công 

tác lựa chọn 

nhà thầu và 

ký hợp 

đồng thi 

công xây 

dựng công 

trình trong 

tháng 

11/2020; 

Đang triển 

khai công 

tác bồi 

thƣờng 

GPMB 

6 
Nâng cấp tuyến đƣờng Võ Thi Sáu, 

huyện Côn Đảo 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

1,09   1,09 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1164/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2018 của 

UBND huyện; 

Quyết định số 

410/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2019 

của UBND 

huyện 

Đang triển 

khai thi 

công xây 

dựng công 

trình; Lập 

các thủ tục 

TH,BTGP

MB 

7 
Xây dựng các tuyến đƣờng quy hoạch 

trục chính xung quanh khu TĐC 9A 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,82   0,82 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1320/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019 của 

UBND huyện 

Đã hoàn 

thành công 

tác lựa chọn 

nhà thầu và 

ký hợp 

đồng thi 

công xây 

dựng công 

trình trong 

tháng 

7/2020; 

Đang thực 

hiện công 

tác 

BTGPMB 

và chuyển 

đổi mục 

đích SDĐ 

rừng 

8 
Đƣờng Phan Chu Trinh nối dài theo 

quy hoạch 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Khu 

2, H. 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,45   0,45 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

NQ số 31/NQ-

HĐND ngày 

30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập 

các thủ tục 

đầu tƣ dự 

án 

9 
Tuyến dƣờng kết nối từ KDC 9a đến 

đƣờng Nguyễn Văn Cừ 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,42   0,42 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

NQ số 32/NQ-

HĐND ngày 

30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập 

các thủ tục 

đầu tƣ dự 

án 
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10 

Xây dựng tuyến đƣờng theo quy hoạch 

khu dân cƣ phía Bắc Nghĩa trang Hàng 

Dƣơng 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

1,60   0,48 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

NQ số 33/NQ-

HĐND ngày 

30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập 

các thủ tục 

đầu tƣ dự 

án 

11 Nâng cấp đƣờng Lƣu Chí Hiếu 
Phòng 

Kinh tế  

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,37   0,37 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Quyết định số 

1007/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2020 của 

UBND huyện, 

phê duyệt báo 

cáo KTKT 

Tổ chức lựa 

chọn nhà 

thầu xây 

lắp, giám 

sát 

12 

Kéo dài đƣờng trƣớc mặt Trƣờng 

THCS Lê Hồng Phong đến điểm giao 

với đƣờng Nguyễn Huệ 

Phòng 

Kinh tế  

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,42   0,42 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Quyết định số 

892/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2020 

của UBND 

huyện, phê 

duyệt báo cáo 

KTKT 

Tổ chức lựa 

chọn nhà 

thầu xây 

lắp, giám 

sát; Đang 

triển khai 

công tác bồi 

thƣờng 

GPMB 

13 Nâng cấp đƣờng Dƣơng Thanh Khuyết 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Khu 

2, H. 

Côn 

Đảo 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,10   0,10 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

NQ số 32/NQ-

HĐND ngày 

30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập 

các thủ tục 

đầu tƣ dự 

án 

14 
Tuyến đƣờng nội bộ khu dân cƣ số 9 

theo quy hoạch 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Trung 

tâm 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,66   0,66 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

15 
Tuyến đƣờng nối từ khu tái định cƣ 

trung tâm đến đƣờng Võ Thị Sáu 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Trung 

tâm 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,90   0,90 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

16 
Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo 

quy hoạch 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Trung 

tâm 

Đƣờn

g giao 

thông 

0,13   0,13 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

17 Bãi đậu xe chợ 

BQL dự 

án ĐTXD 

huyện Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 
DGT 0,09   0,09 

 

Quy hoạch 

1/2000 Trung 

tâm Côn Sơn 

đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt 

tại QĐ số 

1010/QĐ-

UBND ngày 

28/4/2016 

 

18 Đƣờng xuống bãi tắm 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Trung 

tâm 
DGT 0,44   0,44 

 

Quyết định số 

15/QĐ-UBND 

ngày 

27/11/2017 của 

UBND huyện 

 

19 
Bến cập tàu Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, 

Hòn Tre Lớn 

BQL 

VQG 

Hòn 

Bảy 

Cạnh, 

Hòn 

Cau, 

Hòn 

Tre 

Lớn 

Phục 

vụ 

tuần 

tra, 

tiếp tế 

thực 

phần 

và 

0,15   0,15 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Nghị quyết số 

43/NQ-HĐND 

ngày 

18/07/2019 
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Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

khách 

đến 

đảo 

nhỏ 

VI Đất thủy lợi (10 dự án) 60,22   64,31 
   

1 Hồ chứa nƣớc Đất Dốc 
BQL 

VQG 

Khu 

vực 

Đất 

Dốc 

thuộc 

VQG 

Dữ trữ 

nƣớc 

PCCC

R và 

phục 

vụ 

sinh 

hoạt 

dân cƣ 

4,68   4,68 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Nghị quyết số 

37/NQ-HĐND 

ngày 

18/07/2019 

 

2 

04 bể chứa nƣớc mƣa PCCCR (Mũi 

DK, Cầu Ma Thiên Lãnh, Nhà Bàn, 

Núi Chúa) 

BQL 

VQG 

Vƣờn 

Quốc 

Gia 

Côn 

Đảo 

Dự trữ 

nƣớc 

PCCC

R 

0,05   0,05 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Quyết định 

3783/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

 

3 Hồ chứa ông Câu 
BLQ 

VQG 

Khu 

vực 

Bãi 

Ông 

Câu 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

PCCC

R và 

dự trữ 

nƣớc 

sinh 

hoạt 

2,99   2,99 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND 

ngày 

25/10/2019 

4471/UBND-

VP ngày 

14/5/2018 của 

UBND tỉnh 

 

4 Mở rộng, nạo vét hồ An Hải 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

TT 

Côn 

Đảo 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

23,35   23,35 

Đất 

nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

Nghị quyết số 

48/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh; 

PD chủ trƣơng 

đầu tƣ; QĐ số 

2941/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2019 của 

UBND tỉnh PD 

dự án 

Hoàn thiện 

hồ sơ thiết 

kế bản vẽ 

thi công dự 

toán; Đang 

triển khai 

công tác bồi 

thƣờng 

GPMB 

5 
Nâng cấp hệ thống cấp nƣớc Bến 

Đầm- Cỏ Ống 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Bến 

Đầm - 

Cỏ 

Ống 

DTL 0,20   0,20 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Quyết định số 

814/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2019 

của UBND 

tỉnh;Quyết định 

số 3600/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2018 của 

UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển 

KTXH 

Đang triển 

khai thi 

công xây 

dựng công 

trình; Lập 

các thủ tục 

thu 

hồi,BTGP

MB và trình 

chuyển đổi 

mục đích 

SDĐ rừng 

6 
Kiên cố hóa các tuyến mƣơng thu gom 

nƣớc của KDC số 3 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

KDC 

số 3, 

huyện 

Côn 

Đảo 

DTL 1,32   1,32 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Thông báo số 

51/TB-SKHĐT 

ngày 29/8/2019 

của Sở KHĐT; 

NQ số 70/N-

HĐND ngày 

14/12/2018 của 

HĐND tỉnh phê 

Khởi công 

xây dựng 

công trình 

trong tháng 

12/2020; 

Lập các thủ 

tục thu 

hồi,BTGP
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ; 

Quyết định số 

2913/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019 của 

UBND tỉnh phê 

duyệt dự án. 

MB. 

7 Hồ chứa nƣớc Suối Ớt 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Khu 

Cỏ 

Ống 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

2,18   2,18 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

2589/QĐ-

UBND ngày 

17/09/2018 của 

UBND tỉnh; 

Thông báo số 

2193/SNN-TL 

ngày 28/8/2019 

của 

SNN&PTNT;Q

uyết định số 

3600/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2018 của 

UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển 

KTXH 

Đã thực 

hiện xong 

BTGPMB, 

đang triển 

khai thi 

công lòng 

hồ và đập 

tràn; Trình 

chuyển đổi 

mục đích 

SDĐ rừng 

8 Nạo vét hồ Quang Trung 1 

Ban 

QLDA 

chuyên 

ngành NN 

& PTNT 

Trung 

tâm 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

21,75   21,75 

Đất 

nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

- Nghị quyết số 

431/HĐND-VP 

ngày 

27/10/2017 của 

HĐND tỉnh về 

chủ trƣơng đầu 

tƣ 

'-Quyết định số 

2317/QĐ-

UBND ngày 

21/8/2018 của 

UBND tỉnh về 

việc phê duyệt 

dự án đầu tƣ 

'-Quyết định số 

3600/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2018 của 

UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển 

KTXH 

Đang thực 

hiện 

9 Hồ chứa nƣớc Lò Vôi 

Ban 

QLDA 

chuyên 

ngành NN 

& PTNT 

Trung 

tâm 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

3,70   3,70 

Đất 

nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

QĐ số 152/QĐ - 

UBND ngày 

22/1/2019 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 

3001/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2018 của 

UBND tỉnh về 

việc xây dựng 

dự án đầu tƣ 

'-Quyết định số 

3600/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2018 của 

UBND tỉnh về 

Đang thực 

hiện 

BTGPMB 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển 

KTXH 

10 Hồ chứa nƣớc Đầm Trầu 

Ban 

QLDA 

chuyên 

ngành NN 

& PTNT 

Cỏ 

Ống 

hồ 

chứa 

nƣớc 

4,09   4,09 

Đất 

nhà 

nƣớc 

4471/UBND-

VP ngày 

14/5/2018 của 

UBND tỉnh 

 

VII Đất công trình năng lƣợng (3 dự án)   13,46   13,46 
   

1 Công viên năng lƣợng mặt trời  

Công ty 

TNHH 

năng 

lƣợng 

xanh Côn 

Đảo 

Khu 

Đất 

Dốc 

DNL 8,95   8,95 

Đất 

nhà 

nƣớc 

1021/SXDKTQ

H ngày 

18/6/2015 

VB số 

3841/UBND-

VP ngày 

4/6/2015 của 

UBND tỉnh 

Đang thực 

hiện 

2 
Cấp điện bằng nguồn điện mặt trời cho 

huyện Côn Đảo 

Tổng công 

ty Điện 

lực miền 

nam  

Bãi 

Đất 

Dốc, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Đất 

năng 

lƣợng 

4,40   4,40 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Công văn số 

2231/UBND-

VP ngày 

07/4/2016 của 

UBND tỉnh Bà 

Ria - Vũng Tàu 

Đang triển 

khai thực 

hiện 

3 Trạm điện 110 KV   

Đất 

năng 

lƣợng 

0,11  0,11    

VIII Đất bƣu chính viễn thông (2 dự án)   1,06   1,06 
   

1 Trạm viễn thông cỏ ống 

VNPT 

tỉnh 

BRVT 

Cỏ 

ống 
DBV 0,75   0,75 

 

Văn bản 

3285/UBND - 

VP ngày 

21/04/2017 của 

UBND tỉnh BR-

VT 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

2 Trạm viễn thông Bến Đầm 

VNPT 

tỉnh 

BRVT 

Bến 

Đầm 
DBV 0,31   0,31 

 

Văn bản 

3285/UBND - 

VP ngày 

21/04/2017 của 

UBND tỉnh BR-

VT 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

IX Đất cơ sở văn hóa (2 dự án) 13,57   13,57 
   

1 
Tôn tạo di tích văn hóa đƣờng vào 

cổng chính nghĩa trang Hàng Dƣơng 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Di 

tích 
13,00   13,00 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

2 Đài tƣởng niệm trung tâm   
Trung 

tâm 
DVH 0,57   0,57 

 

Số 2163/QĐ-

TTg về việc phê 

duyệt điều chỉnh 

quy hoạch tổng 

thể bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy 

giá trị di tích 

lịch sử quốc gia 

(Dự thảo tỉnh) 

 

X Đất y tế (2 dự án)       2,03   2,03 
   

1 
Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn 

Đảo 

BQLDA 

CN.DD&

CN tỉnh 

Huyệ

n Côn 

Đảo 

Xây 

dựng 

trung 

tâm y 

tế 

1,21   1,21 

Đất 

nhà 

nƣớc

, đất 

dân 

Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND 

ngày 

25/10/2019; 

Công văn 

555/UBND-YT 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

ngày 

02/03/2020 

2 Trung tâm y tế dự phòng 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 
DYT 0,82   0,82    

XI Đất cơ sở giáo dục đào tạo (9 dự án) 3,80   3,80 
   

1 Trƣờng mầm non Côn Đảo 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

TT 

Côn 

Đảo 

Trƣờn

g học 
0,52   0,52 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

3148/QĐ - 

UBND ngày 

30/10/2017 của 

UBND tỉnh; 

Quyết định số 

2234/QĐ - 

UBND ngày 

14/8/2018 của 

UBND tỉnh 

 

2 Trƣờng THCS khu dân cƣ số 3 K11 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

KDC 

số 3, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Trƣờn

g học 
0,47   0,47 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

3 
Xây dựng điểm trƣờng cấp I+II khu 

Bến Đầm K13 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Khu 

Bến 

Đầm 

Trƣờn

g học 
0,50   0,50 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

4 Trƣờng mầm non khu dân cƣ số 3 K9 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

KDC 

số 3, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Trƣờn

g học 
0,50   0,50 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

5 Trƣờng tiểu học Côn Đảo k10 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

KDC 

số 3, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Trƣờn

g học 
0,50   0,50 

Đất 

nhà 

nƣớc 

NQ số 78/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2019 của 

HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ 

trƣơng đầu 

tƣ,Quyết định số 

947/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2019 

của UBND tỉnh 

Thi công 

xây dựng 

công trình; 

Đang triển 

khai công 

tác bồi 

thƣờng 

GPMB 

6 Trƣờng tiểu học Côn Đảo 

BQL dự 

án ĐTXD 

huyện Côn 

Đảo 

Bến 

Đầm 

Trƣờn

g học 
0,42   0,42 

đất 

nhà 

nƣớc 

QĐ số 874/QĐ - 

UBND ngày 

30/10/2017 của 

UBND huyện 

TTr số 40/TTr-

UBND ngày 

29/3/2018 của 

UBND huyện 

 

7 Trƣờng THCS (TH 2.1)     
Trƣờn

g học 
0,25   0,25 

 

QH chi tiết 

1/500 khu đô thị 

dịch vụ phia 

Tây Bắc hồ 

Quang Trung 1 

và phía tây Hồ 

An Hải 

 

8 Trƣờng tiểu học (TH 2.2)     
Trƣờn

g học 
0,47   0,47 

 

QH chi tiết 

1/500 khu đô thị 

dịch vụ phia 

Tây Bắc hồ 

Quang Trung 1 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

và phía tây Hồ 

An Hải 

9 Trƣờng mầm non (TH 2.3)     
Trƣờn

g học 
0,17   0,17 

 

QH chi tiết 

1/500 khu đô thị 

dịch vụ phia 

Tây Bắc hồ 

Quang Trung 1 

và phía tây Hồ 

An Hải 

 

XI Đất thể dục, thể thao (1 dự án) 5,37   5,37 
   

1 
Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn 

hóa TTTT 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

TT 

Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 

văn 

hóa 

5,37   5,37 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

XIII Đất di tích lịch sử (1 dự án)  1,99   1,99 
   

1 Chùa Núi Một 

Chùa Vân 

Sơn Núi 

Một 

Khu 

An 

Hải 

Đất di 

tích 

lịch sử 

văn 

hóa 

1,99   1,99 

Đất 

nhà 

nƣớc 

VB số 

1424/TNMT 

của phòng 

TNMT huyện 

Côn Đảo ngày 

5/12/2018 

Đã đo đạc 

lập HSĐC, 

đang thực 

hiện thủ tục 

giao đất 

XIV Đất bãi thải xử lý chất thải (1 dự án) 1,48   1,48 
   

1 
Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải khu 

trung tâm Côn Đảo 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

TT 

 Côn 

Đảo 

Đất 

rác 

thải 

1,48   1,48 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1422/QĐ-

UBND ngày 

07/6/2019 của 

UBND tỉnh 

Thi công 

xây dựng 

công trình; 

Đang triển 

khai công 

tác bồi 

thƣờng 

GPMB 

XV Đất ở (6 dự án) 6,82   6,82 
   

1 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cƣ trung 

tâm huyện Côn Đảo (tên dự án cũ: Cơ 

sở hạ tầng khu TĐC theo quy hoạch 

trung tâm Côn Đảo khu 9A) 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

TT 

Côn 

Đảo 

Cụm 

dân cƣ 
2,63   2,63 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

3104/QĐ - 

UBND ngày 

31/10/2018 của 

UBND tỉnh; 

Quyết định số 

1888/QĐ - 

UBND ngày 

25/7/2019 của 

UBND tỉnh: 

Khởi công 

tháng 

6/2020. 

Đang tạm 

dừng theo 

thông báo 

của Tỉnh ủy 

và UBND 

tỉnh do 

CMĐSDĐ  

2 Nhà ở xã hội 
UBND 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Cụm 

dân cƣ 
0,64   0,64 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND 

ngày 

04/08/2020 của 

HĐND tỉnh 

Đang lập 

các thủ tục 

đầu tƣ dự 

án và triển 

khai công 

tác bồi 

thƣờng 

GPMB 

3 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cƣ Lô K 

Phòng 

TNMT 

huyện Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 

Khu 

dân cƣ 
0,80   0,80 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

QĐ số 

1031/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2014 của 

UBND huyện 

Đang thực 

hiện 

BTGPMB 

4 Hạ tầng lô E 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Trung 

tâm 

Khu 

dân cƣ 
1,74   1,74 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

5 Khu đất 95,7m2  
UBND 

huyện  

Đƣờn

g 

Phạm 

Văn 

Đồng, 

khu 8, 

huyện 

Côn 

Đảo 

TMD 0,01   0,01 

Nhà 

nƣớc 

quản 

lý 

3865/UBND-

VP ngày 

21/4/2020 của 

UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

 

6 
Giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân 

không thông qua đầu giá 

hộ gia 

đình cá 

nhân 

Toàn 

huyện 
ONT 1,00   1,00 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ hộ 

dân 

Đất dôi dƣ: 

Thông báo số 

377/Huyện ủy 

ngày 14/8/2014 

công văn 

1180/UBND 

ngày 10/7/2014 

của UBND 

Huyện giao lại 

đất thu hồi: 

Thông báo 

167/TB-UBND 

ngày 

12/10/2015 

 

XVI Đất trụ sở cơ quan (1 dự án) 2,75   2,75 
   

1 Xây dựng Trung tâm hành chính mới 

UBND 

huyện Côn 

Đảo 

Khu 

3, 

Huyệ

n  

Côn 

Đảo 

Trung 

tâm 

hành 

chính 

2,75   2,75 

Đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

XVI

I 
Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp (2 dự án) 1,12   0,29 

   

1 Trạm kiểm lâm Đất Thắm 
BQL 

VQG 

Đất 

Thắm 

Trụ sở 

làm 

việc 

1,00   0,17 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Quyết định 

3782/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

 

2 Văn phòng đại diện cảng vụ hàng hải 
Cảng vụ 

hàng hải 

Bến 

Đầm 
Trụ sở 0,12   0,12 

Đất 

nhà 

nƣớc 

7752/UBND-

VP ngày 

08/11/2013 của 

UBND Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

XVI

II 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa (1 dự án) 5,50   5,50 

   

1 Nghĩa trang nhân dân huyện Côn Đảo 

BQLDA 

CN.DD&

CN tỉnh 

Huyệ

n Côn 

Đảo 

Xây 

dựng 

nghĩa 

trang 

5,50   5,50 
Đất 

rừng 

Ngày 

13/11/2019, Sở 

Xây dựng có 

Văn bản số 

3744/SXD-

QHKT 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

XIX 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng (1 dự 

án) 
      1,76   1,76 

   

1 Mỏ khai thác vật liệu san lấp số 04CĐ 

DNTN 

Gas Thu 

tâm 

Bến 

Đầm 

Đất 

sản 

xuất 

vật 

liệu 

xây 

dựng 

1,76 

  

1,76 

đất 

nhà 

nƣớc 

GP số 66/GP-

UBND ngày 

3/10/2018 của 

UBND tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

 

XX Đất sinh hoạt cộng đồng (3 dự án) 1,76   1,47 
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STT Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ/Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Ngu

ồn 

gốc 

đất 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ  

thực hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

1 Xây dựng Nhà làm việc KDC số 10 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

KDC 

số 10, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Trụ 

sở, 

nhà 

làm 

việc 

1,06   1,06 
 

Quyết định số 

1521/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2020 của 

UBND huyện 

 

2 
Xây dựng Nhà làm việc chung cho các 

KDC số 5,6,8 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Trụ 

sở, 

nhà 

làm 

việc 

0,35   0,20 
 

 

Quyết định số 

1663/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2019 của 

UBND huyện 

 

3 
Xây dựng Nhà làm việc chung KDC số 

7,9 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Trụ 

sở, 

nhà 

làm 

việc 

0,35   0,21 
 

 

Quyết định số 

1663/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2019 của 

UBND huyện 

 

XXI Đất khu vui chơi giải trí công cộng (3 dự án) 91,40   91,40 
   

1 Công viên dành cho trẻ em 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Trung 

tâm 

Công 

viên 
0,76   0,76 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

Quy hoạch 

1/2000 Khu 

trung tâm Côn 

Đảo 

 

2 Nhà vệ sinh công cộng 

BQL 

Công trình 

công cộng 

Trung 

tâm  
0,02   0,02 

Đất 

nhà 

nƣớc 

Hiện trạng đã sử 

dụng từ năm 

2002 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

3 Đất công viên - thể dục thể thao       90,62   90,62 
 

QH 1/2000 và 

QH chi tiết 

1/500 khu đô thị 

dịch vụ phia 

Tây Bắc hồ 

Quang Trung 1 

và phía tây Hồ 

An Hải 

 

XXI

I 
Đất nông nghiệp khác (2 dự án) 9,06   9,06 

   

1 
Trạm ứng dụng và chuyển giao công 

nghệ huyện Côn Đảo 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

TT 

Côn 

Đảo 

Trụ sở 1,28   1,28 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

VB thỏa thuận 

địa điểm 

3286/UBND-

VP ngày 

15/5/2015 của 

UBND tỉnh 

BRVT 

Đang triển 

khai thủ tục 

pháp lý 

2 
Trại sản xuất hoa và rau sạch áp dụng 

công nghệ cao 
  

Khu 

3, 

Huyệ

n Côn 

Đảo 

Nông 

nghiệ

p công 

nghệ 

cao 

7,78   7,78 

đất 

nhà 

nƣớc 

+ đất 

dân 

VB số 

2824/SKHĐT -

ĐT dự án trồng 

rau củ quả ứng 

dụng công nghệ 

cao tại huyện 

Côn Đảo - HTX 

Nông nghiệp và 

thủy sản Côn 

Đảo 

Đang đấu 

thầu, lựa 

chọn nhà 

đầu tƣ 

2.2.2. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

2.2.2.1. Nhóm đất nông nghiệp: 

Có thể nói quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là việc giải quyết đồng thời ba vấn 

đề đó là: thực hiện các biện pháp chuyển loại cải tạo đất trên cơ sở đánh giá tiềm năng đất 

đai; dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp, xác định vị trí phân bố của từng loại đất 

nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thu đƣợc tối đa sản phẩm trên diện tích 
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canh tác, duy trì nâng cao độ màu mỡ và khả năng sinh lợi của đất đồng thời cải tạo tốt 

điều kiên môi trƣờng.  

Nhóm đất nông nghiệp của huyện bao gồm: (1) Đất trồng lúa; (2) Đất lâm nghiệp; 

(3) Đất nuôi trồng thủy sản; (4) Đất làm muối; (5) Đất nông nghiệp khác. 

Hiện trạng năm 2020, đất nông nghiệp có diện tích là 6.710,46 ha. Do yêu cầu phát 

triển cơ sở hạ tầng, du lịch, dịch vụ trong giai đoạn 2021-2030 diện tích đất nông nghiêp 

phải giảm 389,45 ha so với năm 2020 do chuyển sang các đất phi nông nghiệp gồm: đất 

quốc phòng 2,60 ha, đất an ninh 0,49 ha, đất cụm công nghiệp 18,26 ha, đất thƣơng mại, 

dịch vụ 56,39 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,35 ha, đất phát triển hạ tầng 

151,65 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,99 ha, đất khu vui chơi, giải trí công cộng 85,74 ha, 

đất ở nông thôn 71,79 ha; đất trụ sở cơ quan 0,90 ha; đất trụ sở tổ chức sự nghiệp 0,29 ha. 

Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp là 6.320,86 ha, giảm 389,60 ha 

chiếm 83,40% diện tích tự nhiên. 

Bảng 9: Quy hoạch đất nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Hiện trạng  

sử dụng đất  

năm 2020 

Diện tích  

quy hoạch  

2021-2030 

Tăng (+)/giảm (-) 

so với hiện trạng  

SDĐ 2020 

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

1 Đất nông nghiệp NNP 6.710,46 6.320,86 -389,60 

1.1 Đất trồng lúa  LUA       

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC       

1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK       

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 75,08 42,70 -32,38 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 103,56 65,19 -38,37 

1.3.1 Cây công nghiệp lâu năm LNC       

1.3.2 Cây ăn quả lâu năm LNQ 103,56 65,19 -38,37 

1.3.3 Cây lâu năm khác LNK       

1.4 Đất lâm nghiệp LNP 6.530,50 6.202,65 -327,85 

1.4.1 Đất rừng sản xuất RSX       

1.4.2 Đất rừng phòng hộ RPH 629,47 336,70 -292,77 

1.4.3 Đất rừng đặc dụng RDD 5.901,03 5.865,95 -35,08 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,32 1,26 -0,06 

1.5.1 Đất thuỷ sản lợ TSL       

1.5.2 Đất thuỷ sản ngọt TSN 1,32 1,26 -0,06 

1.6 Đất làm muối LMU       

1.7 Đất nông nghiệp khác NKH   9,06 9,06 

a. Đất trồng cây hàng năm khác 

Năm 2020, đất trồng cây hàng năm khác có diện tích 75,08 ha. Trong kỳ quy 

hoạch diện tích đất hàng năm khác giảm 32,38 ha so với năm 2020 do chuyển sang các 

đất phi nông nghiệp: đất an ninh 0,02 ha; đất thƣơng mại, dịch vụ 0,82 ha; đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 0,35 ha; đất phát triển hạ tầng 20,77 ha (đất giao thông 15,99 
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ha, đất thuỷ lợi 2,10 ha, đất văn hóa 1,77 ha, đất y tế 0,18 ha, đất giáo dục 0,73 ha ) và 

đất nông nghiệp khác 1,28 ha.  

Quy hoạch đến năm 2030, diện tích trồng cây hàng năm khác là 42,70 ha, giảm 

32,38 ha chiếm 0,68% diện tích đất nông nghiệp. 

b. Đất trồng cây lâu năm 

Năm 2020, đất trồng cây lâu năm có diện tích 103,56 ha (cây ăn quả). Trong kỳ 

quy hoạch diện tích đất cây lâu năm giảm 38,37 ha so với năm 2020. Do chuyển sang: đất 

thƣơng mại dịch vụ 4,51 ha, đất phát triển hạ tầng 27,59 ha (đất giao thông 15,40 ha, đất 

thủy lợi 5,45 ha, đất văn hóa 4,66 ha, đất y tế 0,79 ha, đất giáo dục 1,29 ha) đất ở 2,24 ha, 

đất trụ sở cơ quan 0,69 ha, và đất khu vui chơi giải trí công cộng 6,21 ha.  

Quy hoạch đến năm 2030, diện tích trồng cây lâu năm là 65,19 ha, giảm 38,37 ha 

chiếm 1,03% diện tích đất nông nghiệp. 

c. Đất rừng phòng hộ 

Năm 2020, đất rừng phòng hộ có diện tích 629,47 ha. Trong kỳ quy hoạch diện 

tích đất rừng phòng hộ giảm 292,77 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,60 ha; đất an 

ninh 0,47 ha; đất cụm công nghiệp 18,26 ha, đất thƣơng mại dịch vụ 31,97 ha,đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp 1,06 ha, đất phát triển hạ tầng 88,50 ha (đất giao thông 

50,17 ha, đất thủy lợi 4,75 ha, đất năng lƣợng 13,46 ha, đất bƣu chính viễn thông 0,05 ha, 

đất văn hóa 5,77 ha, đất y tế 0,67 ha, đất giáo dục 0,84 ha, đất thể dục thể thao 5,37 ha, 

đất di tích 1,86 ha, đất bãi thải xử lý rác thải 1,48 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 4,08 ha); 

đất sinh hoạt cộng đồng 0,99 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 74,46 ha, đất ở nông 

thôn 69,54 ha; đất trụ sở cơ quan 0,05 ha, đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,12 ha và đất 

nông nghiệp khác 6,75 ha. 

- Quy hoạch đến năm 2030, diện tích rừng phòng hộ của huyện là 336,70 ha, giảm 

292,77 ha, chiếm 5,33% diện tích đất nông nghiệp. 

d. Đất rừng đặc dụng 

Năm 2020, đất rừng đặc dụng có diện tích 5.901,03 ha. Trong kỳ quy hoạch diện 

tích đất rừng đặc dụng giảm 35,08 ha do chuyển sang đất quốc phòng 2 ha, đất thƣơng 

mại dịch vụ 19,03 ha, đất giao thông 0,15 ha, đất thủy lợi 11,81 ha, đất bãi thải và xử lý 

nƣớc thải 1,92 ha, đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,17 ha. 

Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất rừng đặc dụng là 5.865,95 ha, giảm 35,08 

ha chiếm 92,80% diện tích đất nông nghiệp. 

e. Đất nuôi trồng thủy sản 

Năm 2020, đất nuôi trồng thuỷ sản có diện tích 1,32 ha. Trong kỳ quy hoạch diện 

tích đất nuôi trồng thuỷ sản giảm 0,06 ha do chuyển sang đất thƣơng mại dịch vụ. 

Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 1,26 ha, giảm 0,06 

ha so với hiện trạng chiếm 0,02% diện tích đất nông nghiệp. 

f. Đất nông nghiệp khác 

Năm 2020, đất nông nghiệp khác là không có. Trong kỳ quy hoạch diện tích đất 

nông nghiệp khác tăng 9,06 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm 1,28 ha, đất trồng cây 

lâu năm 1,03 ha, đất rừng phòng hộ 6,75 ha. 
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Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp khác là 9,06 ha, tăng 9,06 ha so 

với hiện trạng chiếm 0,14% diện tích đất nông nghiệp 

2.2.2.1. Nhóm đất phi nông nghiệp: 

Đến năm 2030, với mục tiêu phát triển kinh tế của huyện theo hƣớng tăng dần tỷ 

trọng ngành công nghiệp - dịch vụ thì việc đầu tƣ, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng cơ sở đòi 

hỏi phải thực hiện đồng bộ, đáp ứng đủ (nhu cầu sử dụng) cho các ngành trong từng thời 

kỳ cụ thể. Để đáp ứng các nhu cầu đó, diện tích đất dành cho mục đích phi nông nghiệp 

cần bố trí nhƣ sau: 

Bảng 10: Tổng hợp chỉ tiêu các loại đất phi nông nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 

 Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Hiện trạng 

sử dụng 

đất năm 

2020 

Diện tích 

quy hoạch 

2021-2030 

Tăng (+) giảm 

(-) so với hiện 

trạng SDĐ 

2020 (ha) 

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

2 Đất phi nông nghiệp PNN 716,22 1.108,13 391,90 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73 92,72 0,99 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63 3,12 0,49 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   19,44 19,44 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 96,61 165,76 69,15 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,57 1,98 1,41 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 5,18 5,18   

2.9 Đất hạ tầng DHT 437,53 593,63 156,10 

2.9.1 Đất giao thông DGT 287,41 378,25 90,84 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 63,63 84,19 20,56 

2.9.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 7,36 20,80 13,44 

2.9.4 Đất cơ sở y tế DYT 1,48 3,51 2,03 

2.9.5 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 6,79 9,65 2,86 

2.9.6 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 1,29 6,66 5,37 

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 3,00 16,35 13,35 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,74 1,79 0,05 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia         

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 60,67 62,01 1,34 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,48 3,88 3,40 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON       

2.9.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1,60 7,10 5,50 

2.9.14 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH       

2.9.15 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH       

2.9.16 Đất chợ DCH 2,08 0,86 -1,22 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   0,99 0,99 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Hiện trạng 

sử dụng 

đất năm 

2020 

Diện tích 

quy hoạch 

2021-2030 

Tăng (+) giảm 

(-) so với hiện 

trạng SDĐ 

2020 (ha) 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,78 94,61 90,83 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 36,65 89,49 52,84 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT       

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 5,25 5,42 0,17 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,44 8,48 0,04 

2.17 Đất cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN       

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,13 1,13   

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 6,91 6,68 -0,23 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 19,50 -0,32 

a. Đất quốc phòng: 

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế thì vấn đề bảo vệ tổ quốc và an ninh quốc gia, 

trật tự an toàn xã hội cũng cần đƣợc quan tâm.  

Năm 2020, đất quốc phòng có diện tích 91,73 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

đất quốc phòng là 92,72 ha chiếm 8,37% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 0,99 ha so 

với năm 2020. Trong đó cộng tăng 2,60 ha, diện tích tăng lên do lấy từ đất rừng phòng hộ 

0,60 ha, rừng đặc dụng 2,00 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,66 ha. Cộng giảm 2,27 ha 

do chuyển cho đất giao thông 2,12 ha, đất y tế 0,15 ha. 

Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất quốc phòng là 92,72 ha, giảm 0,99 ha so với 

hiện trạng chiếm 1,22% diện tích đất tự nhiên. 

Các công trình quy hoạch đất quốc phòng đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

1 Công trình Quân sự chốt Ông Đụng Bãi Ông Đụng huyện Côn Đảo 2,00 

2 
Trạm rada phòng không 367 Đỉnh Núi Thánh Gía 0,30 

Trạm rada phòng không 367 Chân Núi Thánh Gía 3,00 

3 Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Bến Đầm 3,06 

4 Đồn BP Côn Đảo vị trí mới Khu 3, huyện Côn Đảo 0,43 

5 Kho Lƣỡng Dụng Huyện Côn Đảo 
Đƣờng Võ Thị Sáu, Khu dân cƣ số 

7, huyện Côn Đảo 
1,26 

 (Chi tiết xem Phụ lục số 1.8) 

b. Đất an ninh 

Năm 2020, đất an ninh có diện tích 2,63 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích đất an 

ninh là 3,12 ha chiếm 0,28% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 0,49 ha so với năm 

2020. Trong đó cộng tăng 0,49 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,02 ha, đất 

rừng phòng hộ 0,47 ha.  

Các công trình quy hoạch đất an ninh đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

1 Nhà công vụ công an Huyện Công Đảo TT Côn Đảo 0,20 



Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo  Năm 2021 

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo 96 

2 Trụ sở CAH Côn Đảo (điều chỉnh) TT Côn Đảo 0,02 

3 Trụ sở đội cảnh sát PCCC huyện Côn Đảo TT Côn Đảo 0,27 

 (Chi tiết xem Phụ lục số 1.8) 

c. Đất cụm công nghiệp 

Trong kỳ, quy hoạch cụm công nghiệp 19,44 ha tại khu vực Bến Đầm. 

Cụm công nghiệp Bến Đầm đƣợc hình thành nhằm khai thác thế mạnh ngành nghề 

công nghiệp truyền thống tại địa phƣơng và khu vực lân cận, đồng thời giải quyết tốt 

công ăn việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng, giảm ô nhiễm môi trƣờng. Tạo lập một vùng 

sản xuất công nghiệp tập trung, nhằm thực hiện mục tiêu CNH-HĐH công nghiệp.  

Cụm công nghiệp bố trí các ngành sản xuất có tính chất không gây ô nhiễm môi 

trƣờng, chủ yếu là nhóm ngành nghề sau: Kho lạnh bảo quản, gia công cơ khí phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ hàng hải, các ngành nghề tiểu thủ 

công nghiệp truyền thống. Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu trung tâm. 

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2030 là 19,44 ha, tăng 19,44 ha so với 

hiện trạng năm 2020. Chu chuyển tăng 19,44 ha lấy từ các loại đất: 

+ Đất rừng phòng hộ 18,26 ha; 

+ Đất chợ 1,18 ha; 

d. Đất thƣơng mại, dịch vụ 

Năm 2020, đất thƣơng mại, dịch vụ có diện tích 96,61 ha. Trong kỳ quy hoạch 

diện tích đất thƣơng mại, dịch vụ là 165,76 ha chiếm 14,96% diện tích đất phi nông 

nghiệp tăng 69,15 ha so với năm 2020. Cộng tăng 69,22 ha, đƣợc lấy từ đất trồng cây 

hàng năm khác 0,82 ha, đất cây lâu năm 4,51 ha; đất rừng phòng hộ 31,97 ha, đất quốc 

phòng 19,03 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,06 ha, đất giao thông 0,7 ha, đất thủy lợi 0,05 

ha, đất ở nông thôn 7,68 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,92 ha, đất xây dựng trụ sở 

công trình sự nghiệp 0,18 ha và đất chƣa sử dụng 2,30 ha. Cộng giảm 0,07 ha do chuyển 

cho đất giao thông. 

Các công trình quy hoạch đất thƣơng mại, dịch vụ đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

1 
Xây dựng 2 bể điều áp đầu các tuyến Bến Đầm, Cỏ 

Ống 
Bến Đầm, Cỏ Ống 0,06 

2 Khu đất 0,83 ha (HH2.6) Trung tâm 0,83 

3 Khu đất 0,5 ha tại trung tâm huyện Côn Đảo Trung tâm  0,50 

4 Khu đất đấu giá 1,73ha tại huyện Côn Đảo 

đƣờng Ng. Văn Linh- 

L. Thế Trân - H.Quốc 

Việt - Vũ Văn Hiếu 

1,73 

5 Khu đất 3,55 ha tại Đá Trắng, huyện Côn Đảo Đá Trắng 1,52 

6 
Khu đất 1,42ha tại Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn 

Đảo 

Trung tâm Côn Sơn, 

huyện Côn Đảo 
1,42 

7 Trung tâm thƣơng mại 
Góc đƣờng Phạm Văn 

Đồng - Lê Duẩn 
0,15 

8 Khu Suối ớt 
Khu Suối ớt, KDC số 

1, huyện Côn Đảo 
1,90 

9 Khu đất 533,4m2 
Trần phú, Khu dân cƣ 

số 5, huyện Côn Đảo 
0,05 
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STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

10 

Khu HH 1.6  

(gồm khối trụ sở UBND, Phòng TN&MT, Nhà 

khách khí tƣợng…) 

Khu trung tâm 1,33 

11 Khu HH 1.7 Viện KS nhân dân, BQL CTCC…) Khu trung tâm 1,03 

12 Trung tâm thƣơng mại Trung tâm 0,08 

13 Khu du lịch Phức hợp Lò Vôi Khu Lò Vôi 5,62 

14 Đất thƣơng mại dịch vụ khu Đầm Trầu Cỏ ống 26,89 

15 

Khách sạn, thƣơng mại dịch vụ trung tâm Côn Sơn 

gồm 16 khu 

(KS2.5; HH2.4; HH2.8; HH1.8; HH2.7; HH1.9; 

CC6.1; CC6.4; CC1.5; CC1.2; CC1.4; CC1.1; 

CC1.3; HH3.1; KS2.1; KS3.1phần còn lại)  

Trung tâm 16,68 

16 

Khu du lịch Bến Đầm gồm 9 khu (KS1b1; HH1b1; 

HH1b2; Hh3.2; KS1a.2; KS1a.3; KS1a.4; KS1a.5; 

HH1a.2) 

Bến Đầm 2,99 

17 Khu đấu giá 0,77 ha (KS2.1) Trung tâm 0,77 

18 Khu đất đấu giá 2,09ha tại huyện Côn Đảo Trung tâm 2,09 

19 Khu du lịch Ong Biển   15,00 

20 Khu đất 1,36ha tại trung tâm huyện Côn Đảo 

Đƣờng T. Phú- L. Thế 

Trân - P. Văn Đồng - 

Ngô Gia Tự 

1,36 

21 Khu khách sạn, biệt thự du lịch và dịch vụ (H2.2) Trung tâm 1,22 

22 
Khu đất 0,77ha tại Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn 

Đảo 

Đƣờng H. Quốc Việt - 

L. Thế Trân -P. Văn 

Đồng 

0,77 

23 Khu đất 0,9 ha tại TT huyện Côn Đảo Trung tâm 0,91 

24 Khu đất 0,64 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo Trung tâm 0,64 

25 Khu đất 1,43 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo Trung tâm 0,93 

26 Khu đất 1,62 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo Trung tâm 1,39 

 (Chi tiết xem Phụ lục số 1.8) 

e. Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

Năm 2020, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có diện tích 0,57 ha. 

Trong kỳ quy hoạch diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 0,92 ha 

chiếm 0,08% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 0,35 ha so với năm 2020. Chu chuyển 

tăng 190,05 ha, đƣợc lấy từ trồng cây hàng năm. 

Các công trình quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đến năm 

2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

1 
Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn 

Đảo công suất 3,000m3/ng.đêm Trung tâm 0,35 

2 
Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn 

Đảo công suất 10,000m3/ng.đêm Trung tâm 0,11 

 (Chi tiết xem Phụ lục số 1.8) 

f. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  

Hiện trạng năm 2020 đất sản xuất vật liệu xây dựng 5,18 ha. 
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Trong kỳ quy hoạch diện tích đất sản xuất kinh vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

không chu chuyển diện tích. 

 (Chi tiết xem Phụ lục số 1.8) 

g. Đất phát triển hạ tầng:  

Năm 2020, đất phát triển hạ tầng có diện tích 437,53 ha. Trong kỳ quy hoạch diện 

tích đất phát triển hạ tầng là 593,63 ha, chiếm 53,57% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 

156,01 ha so với năm 2020. Trong đó cộng tăng 163,26 ha, diện tích tăng lên do lấy từ 

đất: nông nghiệp 150,74 ha, đất quốc phòng 2,27 ha, đất thƣơng mại dịch vụ 0,07 ha, đất 

giao thông 0,03 ha, đất thủy lợi 2,03 ha, đất năng lƣợng 0,11 ha, đất văn hóa 0,13 ha, đất 

chợ 0,04 ha, đất có di tích lịch sử 0,12 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,57 ha, đất 

ở nông thôn 6,55 ha, đất trụ sở công trình sự nghiệp 0,05 ha, đất mặt nƣớc chuyên dùng 

0,23 ha và đất nông nghiệp khác 0,32 ha.Cộng giảm 7,16 ha do chuyển cho cụm công 

nghiệp 1,18 ha, thƣơng mại dịch vụ 0,75 ha, đất giao thông 2,37 ha, đất y tế 0,09 ha, đất 

khu vui chơi giải trí 2,37 ha, đất ở nông thôn 0,25 ha và đất trụ sở cơ quan 0,15 ha. 

- Đất giao thông:  

Hoàn thiện hệ thống giao thông là một trong những bƣớc đệm tạo tính đột phá 

trong thu hút đầu tƣ và khả năng phát huy nội lực nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện theo định hƣớng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.  

Để đáp ứng cho các mục tiêu phát triển hệ thống giao thông của huyện đến năm 

2030, diện tích đất giao thông huyện tăng 90,84 ha, trong đó cộng tăng 92,47 ha do 

chuyển sang từ đất trồng cây hàng năm khác 15,99 ha, đất trồng cây lâu năm 15,40 ha, 

đất rừng phòng hộ 50,17 ha, đất rừng đặc dụng 0,15 ha, đất quốc phòng 2,12 ha, đất 

thƣơng mại dịch vụ 0,07 ha, đất thuỷ lợi 1,97 ha, đất năng lƣợng 0,11 ha, đất cơ sở văn 

hóa 0,13 ha, đất chợ 0,04 ha, đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,12 ha, đất ở tại nông thôn 

5,60 ha, đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,05 ha, đất có mặt nƣớc chuyên dùng 

0,23 ha, đất phi nông nghiệp khác 0,32 ha. Cộng giảm 1,63 ha do đất y tế 0,03 ha, đất khu 

vui chơi giải trí công cộng 0,73 ha, đất ở nông thôn 0,02 ha, đất trụ sở cơ quan 0,15 ha. 

Quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất giao thông là 378,25 ha, tăng 90,84 ha so 

với hiện trạng 2020. Bao gồm: đƣờng do tỉnh quản lý 47,69 ha, đƣờng do huyện quản lý 

160,33 ha, cảng 19,96 ha, bến bãi, sân bay 150,27 ha. 

Các công trình quy hoạch đất giao thông đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

1 Đƣờng trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo Trung tâm 28,20 

2 Đƣờng Ngô Gia tự kéo dài đến KDC số 3 Trung tâm 4,45 

3 

 Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn Đảo (Hạng 

mục: Xây dựng một số tuyến đƣờng mới khu dân cƣ số 3 - 

giai đoạn 1+2) 

Khu 3, H. Côn Đảo 12,77 

4 Xây dựng một số tuyến đƣờng theo QH khu Bến Đầm Khu Bến Đầm 0,59 

5 
 Cải tạo tuyến đƣờng vào cổng chính nghĩa trang Hàng 

Dƣơng (giai đoạn 2) 
Trung tâm 0,61 

6 Nâng cấp tuyến đƣờng Huỳnh Thúc Kháng  Khu 3, H. Côn Đảo 5,02 

7 Nâng cấp tuyến đƣờng Võ Thi Sáu, huyện Côn Đảo Trung tâm 1,09 

8 
Xây dựng các tuyến đƣờng quy hoạch trục chính xung quanh 

khu TĐC 9A 
Trung tâm 0,82 

9 Đƣờng Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch Khu 2, H. Côn Đảo 0,45 

10 Tuyến dƣờng kết nối từ KDC 9a đến đƣờng Nguyễn Văn Cừ Trung tâm 0,42 
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STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

11 
Xây dựng tuyến đƣờng theo quy hoạch khu dân cƣ phía Bắc 

Nghĩa trang Hàng Dƣơng 
Trung tâm 0,48 

12 Nâng cấp đƣờng Lƣu Chí Hiếu Trung tâm 0,37 

13 
Kéo dài đƣờng trƣớc mặt Trƣờng THCS Lê Hồng Phong đến 

điểm giao với đƣờng Nguyễn Huệ 
Trung tâm 0,42 

14 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo Khu 10, Bến Đầm 12,00 

15 Kho bãi chứa hàng tại cảng Bến Đầm Khu 10, Bến Đầm 3,22 

16 Nâng cấp đƣờng Dƣơng Thanh Khuyết Khu 2, H. Côn Đảo 0,10 

17 Cảng tàu khách Côn Đảo Khu 5,Trung tâm 2,10 

18 Tuyến đƣờng nội bộ khu dân cƣ số 9 theo quy hoạch Trung tâm 0,66 

19 
Tuyến đƣờng nối từ khu tái định cƣ trung tâm đến đƣờng Võ 

Thị Sáu 
Trung tâm 0,90 

20 Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch Trung tâm 0,13 

21 Bãi đậu xe chợ Trung tâm 0,09 

22 Đƣờng xuống bãi tắm Trung tâm 0,44 

23 Bến cập tàu Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre Lớn 
Hòn Bảy Cạnh, Hòn 

Cau, Hòn Tre Lớn 
0,15 

24 MR cảng hàng không Côn Sơn Khu Cỏ Ống 45,86 

 (Chi tiết xem Phụ lục số 1.7) 

- Đất thuỷ lợi:  

Năm 2020, đất thuỷ lợi có diện tích 63,63 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích đất 

thuỷ lợi là 84,19 ha chiếm 7,6% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 20,56 ha so với năm 

2020. Trong đó cộng tăng 24,11 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 2,10 ha, đất 

trồng cây lâu năm 5,45 ha, đất rừng phòng hộ 4,75 ha, đất rừng đặc dụng 11,81 ha, đồng 

thời giảm 3,55 ha do chuyển sang đất thƣơng mại 0,05 ha, giao thông 1,97 ha, đất y tế 

0,06 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,24 ha và đất ở nông thôn 0,23 ha. 

Công trình quy hoạch đất thủy lợi đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM 
DIỆN 

TÍCH 

1 Hồ chứa nƣớc Đất Dốc 
Đất Dốc thuộc 

VQG 
4,68 

2 
04 bể chứa nƣớc mƣa PCCCR (Mũi DK, Cầu Ma Thiên Lãnh, 

Nhà Bàn, Núi Chúa) 
Vƣờn Quốc Gia  0,05 

3 Hồ chứa ông Câu Bãi Ông Câu 2,99 

4 Mở rộng, nạo vét hồ An Hải TT Côn Đảo 23,35 

5 Nâng cấp hệ thống cấp nƣớc Bến Đầm- Cỏ Ống 
Bến Đầm - Cỏ 

Ống 
0,20 

6 Kiên cố hóa các tuyến mƣơng thu gom nƣớc của KDC số 3 
Khu 3, huyện Côn 

Đảo 
1,32 

7 Hồ chứa nƣớc Suối Ớt Khu Cỏ Ống 2,18 

8 Nạo vét hồ Quang Trung 1 Trung tâm 21,75 

9 Hồ chứa nƣớc Lò Vôi Trung tâm 3,70 

10 Hồ chứa nƣớc Đầm Trầu Cỏ Ống 4,09 

 (Chi tiết xem Phụ lục số 1.8) 

- Đất cơ sở văn hoá:  

Năm 2020, đất cơ sở văn hoá có diện tích 7,36 ha. Trong kỳ điều quy hoạch tích 

đất cơ sở văn hoá là 20,80 ha chiếm 1,88% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 13,44 ha so 
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với năm 2020. Cộng tăng 13,57 ha đƣợc lấy lấy từ đất trồng cây hàng năm 1,77 ha, đất 

trồng cây lâu năm 4,66 ha, đất rừng phòng hộ 5,77 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 

0,57 ha và đất ở nông thôn 0,80 ha. 

Các công trình quy hoạch đất cơ sở văn hóa đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

1 Xây dựng quảng trƣờng trung tâm Côn Đảo Trung tâm 1,00 

2 
Tôn tạo di tích văn hóa đƣờng vào cổng chính 

nghĩa trang Hàng Dƣơng 
Trung tâm 13,00 

3 Trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình tỉnh 
Trung tâm, Bến 

Đầm, Cỏ Ống 
0,80 

4 Đài tƣởng niệm trung tâm Trung tâm 0,57 

(Chi tiết xem Phụ lục số 1.8) 

- Đất cơ sở y tế: 

Năm 2020, đất cơ sở y tế có diện tích 1,48 ha. 

Diện tích đất y tế quy hoạch đến năm 2030 là 3,51 ha chiếm 0,32% diện tích đất 

phi nông nghiệp tăng 2,03 ha so với năm 2020. Diện tích tăng lên đƣợc lấy từ đất trồng 

cây hàng năm khác 0,18 ha, đất trồng cây lâu năm 0,79 ha, đất rừng phòng hộ 0,67 ha, 

đất quốc phòng 0,15 ha, đất giao thông 0,03 ha, đất thủy lợi 0,06 ha và đất ở tại nông 

thôn 0,15 ha. 

Các công trình quy hoạch đất cơ sở y tế đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

1 Trung tâm y tế dự phòng Trung tâm 0,82 

2 Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo Khu 3, Huyện Côn Đảo 1,21 

(Chi tiết xem Phụ lục số 1.9) 

- Đất cơ sở giáo dục – đào tạo:  

Năm 2020, đất cơ sở giáo dục – đào tạo có diện tích 6,79 ha. Gồm: cấp mẫu giáo – 

nhà trẻ 2,34 ha; cấp tiểu học 1,01 ha; cấp trung học cơ sở 2,00 ha, cấp trung học phổ 

thông 1,26 ha và trƣờng khác 0,18 ha. 

Tiêu chuẩn bố trí đất ngành giáo dục và đào tạo nhƣ sau: Nhà trẻ - mẫu giáo 

12m
2
/trẻ; tiểu học 10m

2
/HS; trung học cơ sở 10m

2
/HS; trung học phổ thông 10m

2
/HS 

Trên cở sở tiêu chuẩn bố trí đất của ngành, dự kiến điều chỉnh đến năm 2030 bố 

trí đất giáo dục đào tạo là 9,65 ha chiếm 0,87% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 2,86 

ha so với năm 2020. Diện tích tăng lên đƣợc lấy từ đất trồng cây hàng năm 0,73 ha, đất 

trồng cây lâu năm 1,29 ha và đất rừng phòng hộ 0,84 ha. 

Các công trình quy hoạch đất cơ sở giáo dục – đào tạo đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM 
DIỆN 

TÍCH 

1 Trƣờng mầm non Côn Đảo Trung tâm 0,52 

2 Trƣờng THCS khu dân cƣ số 3 (K11) KDC số 3, huyện Côn Đảo 0,47 

3 Xây dựng điểm trƣờng cấp I+II khu Bến Đầm K13 Bến Đầm 0,50 

4 Trƣờng mầm non khu dân cƣ số 3 (K9) KDC số 3, huyện Côn Đảo 0,50 

5 Trƣờng tiểu học Côn Đảo (K10) KDC số 3, huyện Côn Đảo 0,50 

6 Trƣờng tiểu học Côn Đảo Bến Đầm 0,42 
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STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM 
DIỆN 

TÍCH 

7 Trƣờng THCS (TH 2.1) KDC số 3, huyện Côn Đảo 0,25 

8 Trƣờng tiểu học (TH 2.2) KDC số 3, huyện Côn Đảo 0,47 

9 Trƣờng mầm non (TH 2.3) KDC số 3, huyện Côn Đảo 0,17 

(Chi tiết xem Phụ lục số 1.9) 

- Đất cơ sở thể dục – thể thao:  

Đất cơ sở thể dục - thể thao (TDTT) bao gồm các hạng mục sau: Trung tâm thể 

dục – thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, các sân vận động và các cơ sở thể dục – thể thao 

khác. 

Năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 sân vận động 30/4: 1,29 ha. Dự kiến đến năm 

2030 diện tích đất thể dục thể thao đƣợc bố trí 6,66 ha, tăng 5,37 ha, diện tích tăng lên do 

trong kỳ bố trí một qũy đất xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa TTTT.  

(Chi tiết xem Phụ lục số 1.9) 

- Đất công trình năng lƣợng:  

Năm 2020, đất công trình năng lƣợng có diện tích 3,00 ha. 

Diện tích đất công trình năng lƣợng quy hoạch đến năm 2030 là 16,35 ha, chiếm 

1,48% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 13,35 ha so với năm 2020. Trong đó cộng tăng 

13,46 ha do lấy từ đất rừng phòng hộ. Đồng thời giảm 0,11 ha cho đất giao thông. 

Các công trình quy hoạch đất công trình năng lƣợng đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM 
DIỆN 

TÍCH 

1 Cấp điện bằng nguồn điện mặt trời cho huyện Côn Đảo Khu Đất Dốc   4,4 

2 CV Năng lƣợng mặt trời  Khu Đất Dốc  8,95 

3 Trạm điện 110 KV Khu 3, Côn Đảo 0,11 

- Đất công trình bƣu chính viễn thông:  

Năm 2020 đất cng trình bƣu chính viễn thông có diện tích 1,74 ha.  

Diện tích đất công trình bƣu chính viễn thông quy hoạch đến năm 2030 là 1,79 ha, 

chiếm 0,16% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 0,05 ha so với năm 2020.  

Các công trình quy hoạch đất công trình bƣu chính viễn thông đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM 
DIỆN 

TÍCH 

1 Trạm viễn thông cỏ ống  Cỏ ống  0,75 

2 Trạm viễn thông Bến Đầm  Bến Đầm 0,31 

 (Chi tiết xem phụ lục 1.8) 

- Đất chợ:  

Hiện trạng năm 2020 chợ Côn Đảo (khu trung tâm) có quy mô diện tích 0,90 ha và 

và Chợ trong khu du lịch hậu cần nghề cá tại Bến Đầm 1,18 ha. Diện tích đất chợ quy 

hoạch đến năm 2030 không chu chuyển diện tích. 

(Chi tiết xem Phụ lục 1.9) 

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá 
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Năm 2020 đất có di tích lịch sử - văn hóa có diện tích 60,67 ha.  

Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa quy hoạch đến năm 2030 là 62,01 ha 

chiếm 5,60 % diện tích đất phi nông nghiệp tăng 1,34 ha so với năm 2020. Cộng tăng 

1,86 ha đƣợc lấy từ đất đất rừng phòng hộ. Cộng giảm 0,52 ha đƣợc chuyển cho đất giao 

thông 0,12 ha, đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,40 ha. 

Các công trình quy hoạch đất có di tích lịch sử - văn hoá đến năm 2030: Chùa Núi 

Một tại khu An Hải 

 (Chi tiết xem Phụ lục số 1.9). 

- Đất bãi thải và xử lý chất thải 

Hiện nay trên Đảo chƣa có nhà máy xử lý rác thải, rác thải sinh hoạt và rác thải từ 

các tàu thuyền, khách vãng lai chủ yếu đƣợc thu gom lại và cho về bãi rác tập trung. Chất 

thải rắn đã thu gom xử lý đƣợc 50%, nhƣng chôn lấp còn chƣa hợp vệ sinh trong khi khu 

chôn lấp rác thải ở chân núi Lò Vôi đã chật chỗ và chƣa đƣợc thiết kế hợp vệ sinh, do vậy 

nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng, ảnh hƣởng nguồn nƣớc ở khu vực xung quanh vùng bãi rác 

là rất cao.  

Côn Đảo là 1 đô thị có đặc thù riêng nên các vấn đề môi trƣờng đặc biệt là chất 

thải rắn phải đƣợc giải quyết hợp lý và hiệu quả. Do vậy, trong năm kế hoạch dự kiến sẽ 

bố trí 8,39 ha quỹ đất bãi thải, xử lý chất thải gồm: xây dựng nhà máy xử lý rác thải khu 

vực Bến Đầm 3 ha công suất 20-25 tấn/ngày, áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn bằng 

công nghệ hiện đại; và hệ thống xử lý nƣớc thải khu vực Trung tâm – Bến Đầm – Cỏ 

Ống 3,5 ha và Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải khu trung tâm 1,5 ha (không chu chuyển 

đất).  

Các công trình quy hoạch đất bãi thải và xử lý chất thải đến năm 2030: 

+ Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải khu trung tâm: 1,48 ha; 

+ Xây dựng đƣờng vào, tƣờng rào và chuẩn bị mặt bằng nhà máy xử lý rác Côn 

Đảo: 1,92 ha. 

 (Chi tiết xem Phụ lục 1.11). 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 

Năm 2020 đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 1,60 ha.  

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT quy hoạch đến năm 2030 là 

5,68 ha chiếm 0,51% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 4,08 ha so với năm 2020. diện 

tích tăng lên do trong kỳ bố trí công trình nghĩa trang nhân dân đƣợc lấy từ đất rừng 

phòng hộ. 

 (Chi tiết xem Phụ lục 1.11). 

h) Đất sinh hoạt cộng đồng 

Năm 2020 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng không có.  

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng quy hoạch đến năm 2030 là 0,99 ha chiếm 

0,09% diện tích đất phi nông nghiệp tăng 0,99 ha so với năm 2020. Diện tích tăng lên do 

lấy từ đất đất rừng phòng hộ. 

Các công trình quy hoạch đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030: 
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STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH 

1 Xây dựng Nhà làm việc KDC số 10 
KDC số 10, 

H.Côn Đảo 
0,58 

2 Xây dựng Nhà làm việc chung cho các KDC số 8 Trung tâm 0,20 

3 Xây dựng Nhà làm việc chung KDC số 7,9 Trung tâm 0,21 

j) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Năm 2020 đất khu vui chơi, giải trí công cộng có diện tích 3,78 ha.  

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng quy hoạch đến năm 2030 là 94,61 ha 

chiếm 8,55% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 90,83 ha so với năm 2020. Cộng tăng là 

91,40 ha đƣợc lấy từ đất trồng cây lâu năm 6,21 ha, đất rừng phòng hộ 74,46 ha, đất giao 

thông 0,73 ha, đất thủy lợi 1,24 ha, đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,40 ha và đất ở nông 

thôn 0,02 ha. Đồng thời giảm 0,57 ha công viên Phạm Văn Đồng cho đất văn hoá. 

Các công trình quy hoạch đến năm 2030: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM  DIỆN TÍCH 

1 Công viên dành cho trẻ em Trung tâm 0,76 

2 Nhà vệ sinh công cộng Trung tâm 0,02 

3 Đất công viên - thể dục thể thao Huyện Côn Đảo 90,62 

(Chi tiết xem Phụ lục số 1.10) 

2.2.2.3. Quy hoạch đất chƣa sử dụng 

Trong thời kỳ quy hoạch, diện tích đất chƣa sử dụng giảm 2,30 ha, do khai thác sử 

dụng vào mục đích thƣơng mại dịch vụ.  

Đến năm 2030, huyện Côn Đảo còn 149,89 ha đất chƣa sử dụng chiếm 1,98% diện 

tích tự nhiên huyện, giảm 2,30 ha so với năm hiện trạng 2020. 

Bảng 11: Cân đối quy đất trƣớc và sau quy hoạch 

Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã 

Hiện trạng năm 2020 
Quy hoạch thời kỳ 

 2021-2030 So sánh 

(ha) Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

 
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   7.578,87 100,00 7.578,87 100,00   

1 Đất nông nghiệp NNP 6.710,46 88,54 6.320,86 83,40 -389,60 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 178,64 2,36 107,89 1,42 -70,75 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 75,08 0,99 42,70 0,56 -32,38 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA           

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 75,08 0,99 42,70 0,56 -32,38 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 103,56 1,37 65,19 0,86 -38,37 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 6.530,50 86,17 6.202,65 81,84 -327,85 

1.2.1  Đất rừng sản xuất RSX           

1.2.2  Đất rừng phòng hộ RPH 629,47 8,31 336,70 4,44 -292,77 

1.2.3  Đất rừng đặc dụng RDD 5.901,03 77,86 5.865,95 77,40 -35,08 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,32 0,02 1,26 0,02 -0,06 

1.4 Đất làm muối LMU           

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH     9,06 0,12 9,06 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 716,22 9,45 1.108,13 14,62 391,90 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73 1,21 92,72 1,22 0,99 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63 0,03 3,12 0,04 0,49 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK           

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN     19,44 0,26 19,44 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 96,61 1,27 165,76 2,19 69,15 
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Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã 

Hiện trạng năm 2020 
Quy hoạch thời kỳ 

 2021-2030 So sánh 

(ha) Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,57 0,01 1,98 0,03 1,41 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS           

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 5,18 0,07 5,18 0,07   

2.9 Đất hạ tầng DHT 437,53 5,77 593,63 7,83 156,10 

2.9.1 Đất giao thông DGT 287,41 3,79 378,25 4,99 90,84 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 63,63 0,84 84,19 1,11 20,56 

2.9.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 7,36 0,10 20,80 0,27 13,44 

2.9.4 Đất cơ sở y tế DYT 1,48 0,02 3,51 0,05 2,03 

2.9.5 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 6,79 0,09 9,65 0,13 2,86 

2.9.6 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 1,29 0,02 6,66 0,09 5,37 

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 3,00 0,04 16,35 0,22 13,35 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,74 0,02 1,79 0,02 0,05 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG           

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 60,67 0,80 62,01 0,82 1,34 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,48 0,01 3,88 0,05 3,40 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON           

2.9.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1,60 0,02 5,68 0,07 4,08 

2.9.14 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH           

2.9.15 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH           

2.9.16 Đất chợ DCH 2,08 0,03 0,86 0,01 -1,22 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH     0,99 0,01 0,99 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,78 0,05 94,61 1,25 90,83 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 36,65 0,48 89,49 1,18 52,84 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT           

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 5,25 0,07 5,42 0,07 0,17 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,44 0,11 8,48 0,11 0,04 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG           

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN           

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,13 0,01 1,13 0,01   

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 6,91 0,09 6,68 0,09 -0,23 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 0,26 19,50 0,26 -0,32 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 152,19   149,89   -2,3 

3.1 Đất bằng chƣa sử dụng BCS 152,19   149,89     

3.2 Đất đồi núi chƣa sử dụng DCS           

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS           

2.2.3. Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng 

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành phục vụ quá trình công nghiệp hoá; hiện 

đại hoá, thì đòi hỏi phải có một quỹ đất hợp lý đáp ứng cho sự phát triển đó. Đáp ứng yêu 

cầu đó, trong giai đoạn này diện tích các loại đất chuyển mục đích nhƣ sau: 

 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 389,60 ha. Cụ thể: 

+ Chuyển sang đất quốc phòng 2,60 ha; 

+ Chuyển sang đất an ninh 0,49 ha; 

+ Chuyển sang đất cụm công nghiệp 18,26 ha; 

+ Chuyển sang đất thƣơng mại, dịch vụ 56,39 ha; 

+ Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,41 ha; 
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+ Chuyển sang mục đích đất phát triển hạ tầng 150,74 ha; 

+ Chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng 0,99 ha; 

+ Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng 85,74 ha; 

+ Chuyển sang đất ở tại nông thôn 71,79 ha; 

+ Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,90 ha; 

+ Chuyển sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,29 ha; 

 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 9,06 ha. Cụ thể: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác 1,28 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác 1,03 ha; 

+ Đất trồng rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp khác 6,75 ha; 

2.2.3. Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng 

Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng 

đất các ngành; trong kỳ quy hoạch sẽ khai thác diện tích đất chƣa sử dụng vào  mục đích 

thƣơng mại dịch vụ với diện tích 2,30 ha. 

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

 Theo thông tƣ 01/2021 quy định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

có thêm 11 chỉ tiêu có tính phân vùng tổng hợp, khoanh định theo chức năng và không 

gian sử dụng. Trong mỗi khu chức năng có thể có nhiều loại đất khác nhau nhƣ: đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp, đất ở, đất phát triển hạ tầng… Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 xác định diện tích từng chỉ tiêu sử dụng đất của các khu chức năng nhƣ sau: 

2.3.1. Khu lâm nghiệp:  

Đến năm 2030 diện tích đất lâm nghiệp là 6.202,65 ha, chiếm 81,84% diện tích tự 

nhiên. Phần lớn nằm trong phạm vi của Vƣờn quốc gia Côn Đảo; Rừng Côn Đảo ngoài 

giá trị cao về lâm sinh còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái và đặc biệt là bảo vệ và điều tiết lƣợng nƣớc ngầm và nƣớc mặt của Đảo, 

vì vậy việc quy hoạch và sử dụng đất lâm nghiệp không đƣợc ảnh hƣởng đến độ che phủ 

của rừng trên đảo. Tuy nhiên, để đạt đƣợc mục tiêu xây dựng Côn Đảo trở thành một 

trung tâm du lịch lịch sử, du lịch sinh thái nghỉ dƣỡng chất lƣợng cao với các hệ thống 

dịch vụ cao cấp hiện đại, cần phải dành một diện tích đất nhất định cho xây dựng các khu 

du lịch, các trung tâm thƣơng mại- dịch vụ và các cơ sở hạ tầng. Trong khi ở Côn đảo, 

ngoài rừng ra, quỹ đất còn lại không nhiều. Do vậy, trong tƣơng lai một phần đất rừng 

phải chuyển cho các mục đích phi nông nghiệp vừa nêu. 

Dựa theo quy mô và phân bố không gian của các dự án phi nông nghiệp đƣợc dự 

định bố trí trên toàn huyện Côn Đảo, đến năm 2030 diện tích đất rừng phải giảm khoảng 

327,85 ha. 

2.3.2. Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học:  

Côn Đảo có khu bảo tồn thiên nhiên Vƣờn quốc gia Côn Đảo với diện tích 

5.883,15 ha, gồm 3 phân khu: 
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+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 4.614,08 ha, chiếm 78,43% tổng diện 

tích của hợp phần bảo tồn rừng. 

Nằm trên địa phận các tiểu khu: 55B (677,01 ha), 56B (516,05 ha), 57 (855,83 ha), 

58 (8703,73 ha), 60 (512,03 ha), Hòn Bà (533,60 ha), Hòn Bảy Cạnh (575,07 ha), Hòn 

Tre Lớn (39,38 ha), Hòn Trọc (29,18 ha), Hòn Trứng (1,07 ha) và Hòn Vung (4,13 ha). 

+ Phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 531,03 ha, chiếm 9,03% tổng diện tích 

của hợp phần bảo tồn rừng. 

Nằm trên địa phận các tiểu khu: 55B (91,35 ha), 56B (81,57 ha), 58 (140,55 ha), 

60 (47,21 ha), Hòn Bà (44,16 ha), Hòn Bảy Cạnh (70,91 ha), Hòn Bông Lan (2,57 ha), 

Hòn Cau (39,14 ha), Hòn Trác Lớn (12,13 ha), Hòn Trác Nhỏ (1,44 ha). 

+ Phân khu dịch vụ-hành chính có diện tích 738,04 ha, chiếm 12,54% tổng diện 

tích của hợp phần bảo tồn rừng. 

Nằm trên địa phận các tiểu khu: 55B (108,93 ha), 56B (57,86 ha), 57 (122,69 ha), 

58 (126,34 ha), 60 (108,26 ha), Hòn Bà (19,82 ha), Hòn Bảy Cạnh (55,04 ha), Hòn Cau 

(60,78 ha), Hòn Tài Lơn (32,51 ha), Hòn Tài Nhỏ (1,08 ha), Hòn Tre Lớn (33,00 ha), 

Hòn Tre Nhỏ (11,73 ha). 

Vƣờn quốc gia Côn Đảo mang tính đặc trƣng tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng nhiệt 

đới, hải đảo biểu hiện qua các sinh cảnh rừng lá rộng thƣờng xanh, rừng lá rộng nửa rụng 

lá, rừng tre và rừng ngập mặn ven biển. Đã ghi nhận 1.077 loài thực vật thuộc 640 chi 

của 160 họ thực vật bậc cao có mạch, trong 6 ngành thực vật và 155 loài động vật thuộc 

64 họ, 26 bộ gồm 25 loài thú, 85 loài chim, 32 loài bò sát và 13 loài ếch nhái. 

 Trong những năm qua, toàn bộ diện tích rừng tự nhiên Vƣờn quốc gia Côn Đảo 

tiếp tục đƣợc quản lý, bảo tồn và phát triển, thực hiện tốt các nhiệm vụ khoán bảo vệ 

rừng, chăm sóc rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. 

2.3.3. Khu du lịch:  

Toàn bộ diện tích Côn Đảo rất phù hợp cho quản lý rừng bền vững và du lịch sinh 

thái. Từ nay đến năm 2030, du lịch Côn Đảo phát triển theo hƣớng: 

- Phát triển các dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dƣỡng cao cấp, thu hút khách du 

lịch cao cấp có thời gian lƣu trú dài ngày, mức chi tiêu du lịch cao tại các khu vực cho 

thuê môi trƣờng rừng, kết hợp phát triển du lịch sinh thái theo các không gian ven biển, 

đảo; đẩy mạnh phát triển các loại hình sinh thái biển trong hợp phần bảo tồn biển Vƣờn 

quốc gia Côn Đảo với các loại hình du lịch ít tác động đến môi trƣờng, sinh vật biển 

trong khu bảo tồn. 

- Phát triển du lịch chất lƣợng cao, giá trị gia tăng cao, lƣợng khách ít. Đổi mới tƣ 

duy về du lịch từ khai thác thiên nhiên sang bảo tồn, phát triển du lịch chất lƣợng cao, giá 

trị gia tăng. Không vội vàng phát triển du lịch giá rẻ, giá trị gia tăng thấp. 

- Xây dựng Côn Đảo theo hƣớng đô thị du lịch biển đảo với các đặc điểm cơ bản 

là giao thông sinh thái – đƣờng du lịch các tuyến đƣờng mòn trong Vƣờn thực vật bãi 

Ông Đụng. Xúc tiến triển khai một số tuyến đƣờng mòn tuần tra kết hợp phát triển du 

lịch chuẩn bị nâng cấp, sửa chữa gồm: tuyến Núi Chúa – Cầu Ma Thiên Lãnh, tuyến Hòn 

Bà – Đỉnh Tình Yêu phục vụ nhu cầu tham quan, khám phá sinh thái của du khách. 
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Đến năm 2030, dự kiến có các dự án đầu tƣ phát triển du lịch trên địa bàn huyện 

nhƣ sau: Khu du lịch Lò vôi; Khu du lịch Đầm trầu; Khu du lịch Bến Đầm; Khu khách 

sạn, thƣơng mại dịch vụ trung tâm Côn Sơn…. 

2.3.4. Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp: 

Ngày 30/10/2019, UBND Huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 1321/QĐ-

UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Cụm công 

nghiệp Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Trên cơ sở các lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa hình - địa mạo, địa chất có ranh 

giới với phía Đông Bắc giáp đƣờng Quân sự TB10 và Vƣờn quốc gia Côn Đảo – Núi 

Thánh Giá, phía Tây Nam giáp đƣờng Bến Dầm, khu cảng – dịch vụ cảng hiện hữu, dự 

án chợ hải sản, cảng tàu cá và khu neo đậu tránh trú bão, phía Tây Bắc giáp khu quy 

hoạch cây xanh, công cộng, đƣờng Quân sự TB10, phía Đông Nam giáp khu nhà ở xƣởng 

đầu mối Bến Đầm hiện hữu, Huyện đã quy hoạch cụm công nghiệp tập trung với quy mô 

diện tích đất khoảng 19,44 ha; tính chất khu quy hoạch gồm các ngành: kho lạnh bảo 

quản; gia công cơ khí phục vụ sửa chữa tàu đánh cá, các linh kiện chi tiết đơn giản nhƣ 

bù lon, ốc vít...; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch vụ hàng hải; các ngành nghề TTCN và 

nông nghiệp truyền thống; công nghiệp sinh thái; chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

và nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ giết mổ gia sức, gia cầm tập trung; sản xuất gạch 

không nung, vật liệu xây dựng và cấu kiện bêtông khác để vừa thuận tiện cho việc quản 

lý, thu hút đầu tƣ, thu hút lao động và giảm thiểu tác hại do ô nhiễm môi trƣờng.  

Tổng diện tích khu phát triển công nghiệp là 19,44 ha, chiếm 0,26% tổng DTTN 

toàn huyện.  

2.3.5. Khu thƣơng mại - dịch vụ:  

Côn Đảo cách xa đất liền, đồng thời nông lâm nghiệp có xu hƣớng giảm dần, vì 

vậy ngành thƣơng mại đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu 

của nhân dân trên đảo. Phát triển thƣơng mại tại Côn Đảo nhằm bổ trợ cho phát triển du 

lịch. Định hƣớng phát triển cụ thể: 

  - Xây dựng trung tâm thƣơng mại và mở rộng dịch vụ bán lẻ phục vụ cho khách 

du lịch trong nƣớc và quốc tế. 

  - Phân bố một số hạng mục hạ tầng thƣơng mại theo hƣớng hình thành trung tâm 

thƣơng mại hiện đại tại khu vực Cỏ Ống. Giữ lại một chợ truyền thống tại khu Trung tâm 

làm sản phẩm du lịch. 

Côn Đảo có nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ hàng hải, dịch vụ khai thác nguồn 

lợi biển (một số khâu trong khai thác dầu khí, khai thác thủy sản). Do vậy cần có chính 

sách hỗ trợ các loại hình dịch vụ phát triển nhằm tạo ra sức hút khách du lịch và ngƣ dân 

đến với Côn Đảo. 

Dự kiến đến năm 2030 khu thƣơng mại dịch vụ của huyện có diện tích 165,76 ha, 

chiếm 2,19 % đất tự nhiên của huyện.  

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu 

từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi 

thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 
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Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho thấy về chỉ tiêu sử 

dụng đất các cấp, các ngành là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

đến năm 2030 và là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất. 

Về phƣơng diện kinh tế, thông qua phƣơng án quy hoạch sử dụng đất, giá trị của 

đất đƣợc nâng lên, thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trƣờng chuyển nhƣợng quyền 

sử dụng đất, thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng lao động, tạo ra nguồn vốn, nguồn lực vô 

cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Phƣơng án quy hoạch đã tạo 

ra quỹ đất cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ và du lịch, đất ở tại đô thị và nông thôn,... 

đồng thời thông qua việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sẽ tạo ra 

nguồn thu đáng kể cho ngân sách của huyện trong thời gian tới.  

3.2. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng 

bảo đảm an ninh lƣơng thực  

Côn Đảo đƣợc định hƣớng là huyện phát triển mạnh về du lịch sinh thái biển đảo và 

văn hóa - lịch sử - tâm linh, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng; hiện nay do thực tế không 

còn đất lúa ở Côn Đảo, do vậy vấn đề lƣơng thực cần đƣợc hết sức quan tâm. 

Trong tƣơng lai, tăng trƣởng kinh tế của huyện phụ thuộc vào việc mở rộng hoạt 

động du lịch sinh thái - tâm linh và văn hóa và thƣơng mại dịch vụ. Giữ đất lúa sẽ tạo ra 

chi phí cơ hội lớn bao gồm suy giảm thu nhập ở huyện, bỏ qua cơ hội phát triển du lịch 

và kinh doanh thƣơng mại dịch vụ. Khi du lịch và thƣơng mại dịch vụ của huyện phát 

triển, thì ngƣời dân trong huyện sẽ có thêm thu nhập và tích lũy ngoại tệ. Điều đó có 

nghĩa các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh (hoa quả, rau, hải sản) có thể tiếp tục tạo ra thu 

nhập cần thiết để đảm bảo nhập thêm lƣơng thực và thực phẩm cho huyện (bột mì, dầu 

ăn, sữa, thịt và gạo nếu cần). Sử dụng chính sách thƣơng mại theo cách này phản ánh khả 

năng tự chủ về lƣơng thực. 

Ngoài ra cũng cần tăng cƣờng vai trò của các công ty, cửa hàng lƣơng thực có chức 

năng bình ổn thị trƣờng. Cần tạo điều kiện tốt cho các công ty, cửa hàng này về vốn, hệ 

thống kho… để thực hiện tốt chức năng thu mua gạo cho xuất khẩu, dự trữ và bán gạo ra 

thị trƣờng khi có biến động. Đặc biệt, cần tăng cƣờng vai trò của hệ thống phân phối, bán 

lẻ đối với việc bình ổn thị trƣờng. Đây phải đƣợc xem là nhiệm vụ quan trọng, có tính 

chiến lƣợc đối với các doanh nghiệp có sứ mạng điều tiết và bình ổn thị trƣờng lƣơng 

thực của huyện Côn Đảo. 

 Cuối cùng, đối với nhân dân ở địa bàn Côn Đảo, ngoài chính sách trợ giá, trợ cƣớc cho 

các mặt hàng thiết yếu, cần thiết phải có cơ số lƣơng thực dự trữ bắt buộc, đặt ở các địa 

điểm thuận lợi, đề phòng thiên tai, lũ lụt làm tắc nghẽn giao thông. Bởi trong tình huống 

đó dù có sự chi viện, cứu trợ của tỉnh, trung ƣơng cũng không đáp ứng đủ, kịp cho nhu 

cầu cứu đói khẩn cấp. 

3.3. Đánh tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải 

quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hƣởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số 

lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất 

Việc thu hồi 21,79 ha đất ở để thực hiện các dự án đầu tƣ, xây dựng cơ sở hạ tầng, 

xây dựng các khu thƣơng mại dịch vụ,... cũng sẽ ảnh hƣởng đến an sinh xã hội, một số hộ 

phải di dời đến chỗ ở mới. Trong phƣơng án quy hoạch đã tính đủ quỹ đất ở trong thời 

gian tới, cụ thể: diện tích đất ở tăng thêm so với hiện trạng là 52,84 ha đáp ứng đủ nhu 
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cầu đất ở cho số hộ tăng tự nhiên, số hộ tăng cơ học và số hộ phải di dời do bị thu hồi đất 

ở cần tái định cƣ. 

Việc chuyển 389,60 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp sẽ làm ảnh 

hƣởng trực tiếp đến sinh kế của lao động nông nghiệp và phải chuyển đổi nghề nghiệp. 

Tuy nhiên, trong phƣơng án quy hoạch đã tính đủ quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh 

vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp, 

khu đô thị, thƣơng mại, dịch vụ, các khu dân cƣ,... qua đó tác động đến chuyển dịch cơ 

cấu lao động và dân cƣ, giải quyết việc làm, tận dụng tốt lực lƣợng lao động chƣa sử 

dụng hết, nhất là lao động nông nhàn ở nông thôn và trong lĩnh vực nông nghiệp đáp ứng 

đủ cho cả số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp và nhu cầu lao động tăng thêm trong 

giai đoạn tới. 

3.4. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình 

đô thị hóa và phát triển hạ tầng 

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, phƣơng án quy hoạch sử 

dụng đất đã tính toán đầy đủ quỹ đất để đầu tƣ, phát triển hạ tầng - kỹ thuật đồng bộ, cho 

xây dựng cụm công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, khu dân cƣ, đặc biệt xây dựng khu du 

lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lƣợng cao…; đồng thời giúp 

địa phƣơng chủ động trong việc kiểm soát chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, cân đối điều 

hòa mục đích sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch, qua đó, tác động đến 

sự dịch chuyển cơ cấu lao động và dân cƣ, giải quyết việc làm. 

Đất phát triển hạ tầng (bao gồm cả đất sinh hoạt cộng đồng và đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng) của huyện trong kỳ quy hoạch sẽ tăng thêm 156,10 ha để xây dựng các 

công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế, tạo tiền đề để phát triển 

kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá. Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đã bố trí thêm khoảng 378,25 ha đất giao 

thông, khoảng 215,38 ha diện tích các loại đất văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao.... Với 

diện tích đất tăng thêm đƣợc bố trí cho các mục đích phát triển hạ tầng góp phần thúc đẩy 

kinh tế phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đƣa các chỉ tiêu xã hội hóa 

của huyện đạt mức cao của tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội. 

3.5. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đối với việc tôn 

tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc 

 Trong phƣơng án quy hoạch đã thể hiện rõ mục tiêu, nhiệm vụ và quan điểm trong 

việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo tồn, phát 

huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch và hoạt động thông tin đối ngoại nhằm 

truyền bá sâu rộng các giá trị văn hóa trong công chúng. Giữ gìn nguyên vẹn và đầy đủ 

các di tích đã và đang đƣợc xếp hạng, không để xuống cấp, tổn thất hoặc bị hủy hoại. 

Việc khoanh định bảo vệ nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn các di tích, môi trƣờng, khung 

cảnh lịch sử và tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về di tích và danh lam thắng cảnh 

theo hƣớng mở rộng quá trình xã hội hóa, thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân về 

việc bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích, danh lam thắng cảnh gắn với quản lý nhà 

nƣớc bằng pháp luật. 

3.6. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng 

khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng 

và tỷ lệ che phủ 
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Việc phát triển các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ); phát triển 

đô thị, nông thôn;…theo hƣớng phát triển bền vững, lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu, 

gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. Trên cơ sở đó, phƣơng án 

quy hoạch cũng đã bố trí khoảng 3,88 ha đất bãi thải, xử lý chất thải đảm bảo xử lý 

100% chất thải rắn đô thị và các khu, cụm công nghiệp.  

Trong phƣơng án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xác định diện tích đất 

lâm nghiệp của huyện Côn Đảo là 6.202,65 ha, trong đó chủ yếu là đất rừng đặc dụng và 

rừng phòng hộ. Nhƣ vậy đến năm 2030, độ che phủ cây xanh của huyện đạt 81,84%, đáp 

ứng đƣợc chỉ tiêu đã đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. 
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Phần IV 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT    

(KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021) 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Côn Đảo đã đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định 3997/QĐ-UBND ngày 30/12/2020.  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Côn Đảo đƣợc xây dựng trên căn cứ 

sau: 

- Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 110/NQ-HĐND ngày 13/12/2019, 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/4/2020, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 

04/8/2020 về danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 và Nghị quyết 

số 109/NQ-HĐND ngày 13/12/2019, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/4/2020 và 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 về danh mục dự án có chuyển mục đích sử 

dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 

2020 trên địa bàn tỉnh. 

1. Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục địch sử dụng 

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và cân đối nguồn lực của huyện, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của huyện Côn Đảo nhƣ sau: 

Bảng 11: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Côn Đảo 

Đơn vị tính: ha 

Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã 
Hiện trạng 

2020 

Kế hoạch năm 

2021 

(1) (2) (3) (4) (6) 

 
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 

 
7.578,87 7.578,87 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.710,46 6.605,42 

1.1 Đất lúa nƣớc LUA     

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC     

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 75,08 57,71 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 103,56 83,83 

1.4  Đất rừng phòng hộ RPH 629,47 555,58 

1.5  Đất rừng đặc dụng RDD 5.901,03 5.899,11 

1.6  Đất rừng sản xuất RSX     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,32 1,32 

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   7,87 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 716,22 821,26 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73 92,82 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63 3,12 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   19,44 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 96,61 108,07 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,57 0,92 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 5,18 5,18 

2.9 Đất hạ tầng DHT 437,53 505,11 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL     
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Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã 
Hiện trạng 

2020 

Kế hoạch năm 

2021 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH     

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,78 3,80 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 36,65 43,73 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 5,25 2,86 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,44 8,36 

2.17 Đất cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN     

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,13 1,13 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 6,91 6,91 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 19,82 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 152,19 152,19 

2. Diện tích chuyển mục đích trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Bảng 12: Diện tích chuyển mục đích phải xin phép trong kỳ kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 72,22 

1.1 Đất lúa nƣớc LUA/PNN   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 1,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 2,00 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 67,30 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 1,92 

1.6 Đất trồng rừng sản xuất RSX/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN   

1.8 Đất làm muối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN   

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp   6,59 

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP   

2.3 Đất chuyên trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS   

2.4 Đất chuyên trồng lúa sang đất làm muối LUA/LMU   

2.5 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản HNK/NTS   

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU   

2.7 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RPH/NKR(a) 6,59 

2.8 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RDD/NKR(a)   

2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RSX/NKR(a)   

2.10 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT   

3. Diện tích thu hồi đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Bảng 13: Diện tích thu hồi đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã Tổng diện tích 
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STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã Tổng diện tích 

1 Đất nông nghiệp NNP 98,86 

1.1 Đất lúa nƣớc CHN   

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUA   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 15,09 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 17,73 

1.4  Đất rừng phòng hộ RPH 64,12 

1.5  Đất rừng đặc dụng RDD 1,92 

1.6  Đất rừng sản xuất RSX   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS   

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 27,68 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,17 

2.2 Đất an ninh CAN   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất khu chế xuất SKT   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.6 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD   

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC   

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

2.9 Đất hạ tầng DHT 3,00 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 0,12 

2.11 Đất có danh lam thắng cảnh DDL   

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1,98 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 2,39 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,20 

2.17 Đất cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON   

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD   

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   

2.22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV   

2.23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   

2.25 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 

4. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ kế hoạch 2021 

  (Chi tiết xem từ phụ lục 1.12 đến phụ lục 1.13) 

5. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2021 

(a) Dự kiến các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thƣờng, chi cho hỗ trợ và chi 

cho việc tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất (các dự án thu hồi đƣợc thông qua HĐND 

tỉnh).  

(b) Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai (thuế sử 

dụng đất, phí và lệ phí sử dụng đất,...). 

Các khoản chi bồi thường khi thu hồi đất 
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Tổng chi : 40,07 tỷ đồng, gồm: 

- Chi khi thu hồi đất nông nghiệp :  22,07 tỷ đồng 

- Chi khi thu hồi đất phi nông nghiệp : 18 tỷ đồng 

Các khoản thu khi giao, cho thuê đất 

Tổng thu :  62,34 tỷ đồng, gồm: 

- Thu khi giao đất ở : 29,90 tỷ đồng 

- Thu khi cho thuê đất :  11,70 tỷ đồng  

- Các nguồn thu khác : 20,76 tỷ đồng 

(Các nguồn thu khác bao gồm lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền SDĐ…) 

Cân đối thu, chi     :  22,32 tỷ đồng 

- Tổng thu      : 62,34 tỷ đồng 

- Tổng chi      : 40,07 tỷ đồng 
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Phần V: 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Để quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu sử dụng đất để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Côn 

Đảo trong thời kỳ 2021-2030, sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt, UBND huyện Côn Đảo thực hiện các giải pháp nhƣ sau: 

I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG  

1. Thực hiện nghiêm Luật bảo vệ môi trƣờng: 

- Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trƣờng đến các doanh nghiệp, trong nhân dân. 

- Đối với các dự án đầu tƣ mới cần thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng ngay 

trong giai đọan đầu lập thủ tục dự án. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về xử lý ô nhiễm đối với các cơ sở sản 

xuất, nhất là ở cụm công nghiệp tập trung. Từng bƣớc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trƣờng trong khu dân cƣ về các khu tập trung và đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm 

trọng. 

- Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thay thế công nghệ lạc hậu bằng các công 

nghệ tiên tiến và vận hành hệ thống xử lý chất thải. 

2. Quản lý và bảo vệ môi trƣờng.  

- Tăng cƣờng các cán bộ đủ trình độ và am hiểu các vấn đề về môi trƣờng để thực 

hiện tốt công tác quản lý, phát hiện và xử lý các vấn đề môi trƣờng.  

- Kiểm soát chặt chẽ việc bảo vệ môi trƣờng đối với khu công nghiệp, khu đô thị 

hiện có, khu đô thị mới ngay từ khâu lập quy hoạch.  

- Xây dựng quy chế quản lý chất thải, quản lý ô nhiễm, tính đúng và đủ các chi phí 

về bảo vệ môi trƣờng trong các dự án đầu tƣ mới. Xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến 

nhằm giảm thải các khínhà kính. 

3. Bảo đảm độ che phủ thực vật ổn định góp phần cân bằng môi trƣờng sinh 

thái cho khu vực đang trong quá trình công nghiệp và đô thị hóa: 

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ và 

rừng đặc dụng (diện tích ổn định khoảng 6.202 ha, bảo đảm độ che phủ của rừng khoảng 

80%).  

- Trong đất sản xuất nông nghiệp, ƣu tiên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

chuyển dần từ mô hình tự phát sang mô hình tập trung có công nghệ cao, trồng rau sạch 

trong nhà kính…. 

- Trong các đất phi nông nghiệp phải giành một diện tích thích đáng cho việc 

trồng cây xanh (lâm viên, vƣờn hoa, cây xanh dọc hành lang giao thông…). Trong đó 

ngành du lịch phải giành khoảng 80%, khu công nghiệp phải giành 10-20% cho việc 

trồng cây xanh; các khu dân cƣ diện tích cây xanh tính trên đầu ngƣời phải đạt 8-

15m
2
/ngƣời.  

II.  GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT:  

1. Giải pháp về tuyên truyền 
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- Sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt, UBND Huyện sẽ tổ chức công khai 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên trang thông tin điện tử của Huyện và trên 

các phƣơng tiện thông tin đại chúng khác. Tại các khu dân cƣ lồng ghép với các hoạt 

động của các tổ chức chính trị - xã hội, để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết đầy đủ 

các thông tin về dự án các công trình sẽ thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 công khai 

niêm yết danh mục dự án tại khu dân cƣ và tổ dân phố. 

 - Tuyên truyền các văn bản của luật Đất đai năm 2013 để nhân dân chấp hành đầy 

đủ các qui định của nhà nƣớc về quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê 

duyệt, không để phát sinh các đầu tƣ xây dựng mới trên các địa điểm công trình dự án sẽ 

thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 nhằm giảm thiểu lãng phí nguồn lực của nhân dân và 

nhà nƣớc, khi triển khai thực hiện bồi thƣờng, thu hồi đất đƣợc sự đồng thuận cao nhất. 

2. Giải pháp về chính sách 

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đúng trình tự, đúng quy định, kết hợp đồng 

thời nhiều nội dung công việc trong quá trình triển khai nghiệp vụ để: bồi thƣờng, giao 

đất, cho thuê đất sớm nhất, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ nhằm thu hút các nhà đầu tƣ có 

tiềm lực tài chính trong và ngoài tỉnh  

- Chi trả bồi thƣờng đất đai thực hiện công khai, thực hiện đúng trình tự theo quy 

định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, kiểm đếm chính xác, chi trả đúng 

đối tƣợng, hỗ trợ thỏa thuận bồi thƣờng giữa nhà đầu tƣ với chủ sử dụng đất, giải quyết 

kịp thời các khiếu nại, khiếu kiện về bồi thƣờng đất 

3. Giải pháp về nguồn lực và đầu tƣ 

- Phối hợp với các sở ngành, tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tƣ, huy 

động mọi nguồn vốn theo nhiều hình thức đa dạng 

 - Xác định nguồn thu từ đất đai: Lựa chọn các vị trí đắc địa để tạo quỹ đất sạch, 

để đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thƣơng mại, dịch vụ đây là nguồn thu ngân sách lớn, 

chủ động hàng năm, tạo điều kiện nhân dân chuyển mục đích sang đất ở.  

- Thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực, khuyến khích nhân dân tham gia các hoạt 

động hiến đất, góp vốn phát triển hạ tầng nông thôn theo phƣơng thức nhân dân làm, nhà 

nƣớc hổ trợ. 

4. Giải pháp khoa học - công nghệ  

- Khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học, cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp, ứng dụng công nghệ mới về giống, giải pháp canh tác cho năng suất chất 

lƣợng cao. Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thâm canh, luân canh, tăng hiệu 

quả, hệ số sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng niềm tin trong tiêu dùng 

nông phẩm, an toàn thực phẩm, thích nghi với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, - ƣu 

tiên thu hút các nhà đầu tƣ có các công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại về công nghiệp, 

đổi mới công nghệ và đầu tƣ, vận hành hệ thống xử lý môi trƣờng trong sản xuất công 

nghiệp và thu gom xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại.. 

5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.  

5.1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện  

- Tổ chức công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cùng với các ngành, chủ đầu 

tƣ và nhân dân trong huyện biết và giám sát thực hiện  
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- Chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm liên quan, phối hợp với các chủ đầu tƣ, thực 

hiện hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống 

nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch. 

 - Đầu tƣ có trọng điểm, tập trung, đặc biệt là đầu tƣ phát triển đất thƣơng mại, 

dịch vụ, hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, phát triển các khu đô thị, chỉnh trang 

khép kín các khu dân cƣ.  

5.2. Trách nhiệm của các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc huyện  

Tham mƣu cho UBND huyện trong các hoạt động quản lý về đất đai, phối hợp hổ 

trợ các chủ đầu tƣ về bồi thƣờng, giao đất, chuyển mục đích sử dụng và tổ chức thực hiện 

các dự án của quy hoạch sử dụng đất đã đăng ký do UBND huyện giao.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Côn Đảo đƣợc xây dựng trên 

cơ sở đánh giá hiện trạng sử dụng đất, định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và 

định hƣớng phát triển chung của tỉnh, đảm bảo tính thực tiễn. 

Quy hoạch sử dụng đất đƣợc xây dựng đúng theo Luật đất đai 2013, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; tuân thủ hƣớng 

dẫn chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tại Thông tƣ số 01/2021/TT-BTNMT 

ngày 12/04/2021 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. 

Nội dung phƣơng án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai thác sử 

dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội 

trên địa bàn phát triển đúng hƣớng, ổn định. 

Phân phối đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng đƣợc yêu cầu sử dụng 

đất của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong thời kỳ 2021-2030, cụ thể: 

+ Đất nông nghiệp: Có diện tích 6.320,86 ha, chiếm 83,40% tổng diện tích tự 

nhiên, giảm 389,45 ha so với hiện trạng. 

+ Đất phi nông nghiệp: Có diện tích 1.108,13 ha, chiếm 14,62% tổng diện tích tự 

nhiên, tăng 391,90 ha so với hiện trạng. 

+ Đất chƣa sử dụng: Có diện tích 149,89 ha, chiếm 1,98% tổng diện tích tự nhiên, 

giảm 2,30 ha so với hiện trạng. 

2. KIẾN NGHỊ 

Quy hoạch sử dụng đất có vị trí quan trọng cả về mặt pháp lý và khoa học trong 

công tác quản lý, sử dụng đất; là cơ sở để triển khai công tác giao đất, cho thuê đất, thu 

hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất,... Vì vậy để đảm bảo tính thống nhất trong 

quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện thực hiện các công trình dự án đã nêu ra trong quy 

hoạch sử dụng đất và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Côn 

Đảo kiến nghị: 

- Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

của huyện Côn Đảo để huyện có cơ sở thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nƣớc về đất đai 

trên địa bàn, cũng nhƣ có cơ sở pháp lý trong việc thực hiện các nội dung đã đề ra trong 

quy hoạch sử dụng đất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh quốc phòng của huyện. 

  - Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hỗ trợ huyện về việc tăng 

cƣờng cơ sở vật chất, năng lực cho cán bộ phục vụ công tác quản lý tài nguyên, môi 

trƣờng, đồng thời thƣờng xuyên theo dõi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 của huyện đƣợc thực hiện tốt. 
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HỆ THỐNG BIỂU TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CÔN ĐẢO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Trang 

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện Côn Đảo 117 

2 Biểu 02/CH 
Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất năm 2011-2020 của 

huyện Côn Đảo 
119 

3 Biểu 03/CH Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của huyện Côn Đảo 121 

4 Biểu 04/CH 
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử 

dụng đất năm 2021-2030 của huyện Côn Đảo 
123 

5 Biểu 05/CH 
Diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch 

sử dụng đất năm 2021-2030 của huyện Côn Đảo 
124 

6 Biểu 10/CH 
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong giai đạon 2021-

2030 huyện Côn Đảo 
126 

7 Biểu 11/CH 
Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng huyện Côn 

Đảo 
133 

8 Biểu 12/CH 
Chu chuyển đất đai trong quy hoạch sử dụng đất năm 2021-

2030 của huyện Côn Đảo 
135 
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Biểu 01/CH:  

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN CÔN ĐẢO 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.710,46 

1.1 Đất trồng lúa LUA   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 75,08 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 103,56 

1.4  Đất rừng phòng hộ RPH 629,47 

1.5  Đất rừng đặc dụng RDD 5.901,03 

1.6  Đất rừng sản xuất RSX   

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,32 

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 716,22 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 96,61 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,57 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 5,18 

2.9 Đất hạ tầng DHT 273,59 

2.9.1 Đất giao thông DGT 287,41 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 63,63 

2.9.3 Đất công trình năng lượng DNL 3,00 

2.9.4 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,74 

2.9.5 Đất cơ sở văn hóa DVH 7,36 

2.9.6 Đất cơ sở y tế DYT 1,48 

2.9.7 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 6,79 

2.9.8 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 1,29 

2.9.9 Đất chợ DCH 2,08 

2.9.10 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG   

2.9.11 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 60,67 

2.9.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,48 

2.9.13 Đất cơ sở tôn giáo TON   

2.9.14 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1,60 

2.9.15 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH   

2.9.16 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH   

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,78 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 36,65 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 5,25 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,44 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,13 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 6,91 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 152,19 
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Biểu 02/CH:  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011-2020 

CỦA HUYỆN CÔN ĐẢO 

      Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích quy 

hoạch  

đƣợc duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện 

tích 

So sánh hiện trạng với 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

 
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 

 
7.517,97 7.578,87 60,90 100,81 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.157,17 6.710,46 553,29 108,99 

1.1 Đất lúa nƣớc LUA 51,96   -51,96   

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 51,96   -51,96   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17,34 75,08 57,74 432,99 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 34,08 103,56 69,48 303,87 

1.4  Đất rừng phòng hộ RPH 115,13 629,47 514,34 546,75 

1.5  Đất rừng đặc dụng RDD 5.928,28 5.901,03 -27,25 99,54 

1.6  Đất rừng sản xuất RSX         

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 10,38 1,32 -9,06 12,72 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH         

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.360,80 716,22 -644,58 52,63 

2.1 Đất quốc phòng CQP 70,97 91,73 20,76 129,25 

2.2 Đất an ninh CAN 3,37 2,63 -0,74 78,04 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 20,00   -20,00   

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 275,42 96,61 -178,81 35,08 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 22,03 0,57 -21,46 2,59 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS         

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX 10,01 5,18 -4,83 51,75 

2.9 Đất hạ tầng DHT 647,90 437,53 -210,37 67,53 

2.9.1 Đất giao thông DGT 408,02 287,41 -120,61 70,44 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 89,90 63,63 -26,27 70,78 

2.9.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 13,07 7,36 -5,71 56,31 

2.9.4 Đất cơ sở y tế DYT 2,45 1,48 -0,97 60,41 

2.9.5 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 10,18 6,79 -3,39 66,70 

2.9.6 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 11,00 1,29 -9,71 11,73 

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 8,72 3,00 -5,72 34,40 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 2,91 1,74 -1,17 59,79 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 51,89 60,67 8,78 116,92 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,00 0,48 -5,52 8,00 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON         

2.9.13 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 41,60 1,60 -40,00 3,85 

2.9.14 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH         

2.9.15 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH         
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích quy 

hoạch  

đƣợc duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện 

tích 

So sánh hiện trạng với 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.9.16 Đất chợ DCH 2,16 2,08 -0,08 96,30 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,24   -1,24   

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 1,48 3,78 2,30 255,41 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 7,60 36,65 29,05 482,24 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 29,32   -29,32   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 6,42 5,25 -1,17 81,78 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 24,88 8,44 -16,44 33,92 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN         

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   1,13 1,13   

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC   6,91 6,91   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 240,16 19,82 -220,34 8,25 

3 Đất chƣa sử dụng CSD   152,19 152,19   
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 Biểu 03/CH:  

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN CÔN ĐẢO 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã 

Diện 

tích cấp  

trên 

phân bổ 

Diện tích cấp 

huyện 

 xác định, xác 

định bổ sung 

Tổng diện 

tích 

1 Đất nông nghiệp NNP   6.320,86 6.320,86 

1.1 Đất lúa nƣớc CHN       

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUA       

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK   42,70 42,70 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN   65,19 65,19 

1.4  Đất rừng phòng hộ RSX   336,70 336,70 

1.5  Đất rừng đặc dụng RPH   5.865,95 5.865,95 

1.6  Đất rừng sản xuất RDD       

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS   1,26 1,26 

1.8 Đất làm muối LMU       

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   9,06 9,06 

2 Đất phi nông nghiệp PNN   1.108,13 1.108,13 

2.1 Đất quốc phòng CQP   92,72 92,72 

2.2 Đất an ninh CAN   3,12 3,12 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   19,44 19,44 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD   165,76 165,76 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC   1,98 1,98 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX   5,18 5,18 

2.9 Đất hạ tầng DHT   593,63 593,63 

2.9.1 Đất giao thông DGT   378,25 378,25 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL   84,19 84,19 

2.9.3 Đất công trình năng lượng DNL   16,35 16,35 

2.9.4 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV   1,79 1,79 

2.9.5 Đất cơ sở văn hóa DVH   20,80 20,80 

2.9.6 Đất cơ sở y tế DYT   3,51 3,51 

2.9.7 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD   9,65 9,65 

2.9.8 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT   6,66 6,66 

2.9.9 Đất chợ DCH   0,86 0,86 

2.9.10 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG       

2.9.11 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT   62,01 62,01 

2.9.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA   3,88 3,88 

2.9.13 Đất cơ sở tôn giáo TON       

2.9.14 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD   5,68 5,68 

2.9.15 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH       

2.9.16 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH       

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   0,99 0,99 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV   94,61 94,61 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT   89,49 89,49 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT       

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC   5,42 5,42 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   8,48 8,48 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN       
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STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã 

Diện 

tích cấp  

trên 

phân bổ 

Diện tích cấp 

huyện 

 xác định, xác 

định bổ sung 

Tổng diện 

tích 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   1,13 1,13 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC   6,68 6,68 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK   19,50 19,50 

3 Đất chƣa sử dụng CSD   149,89 149,89 

II Khu chức năng 
 

      

1 Đất khu công nghệ cao KCN       

2 Đất khu kinh tế KKT       

3 Đất đô thị KDT       

4 

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên 

trồng lúa nƣớc, khu vực chuyên trồng cây công 

nghiệp lâu năm) 

KNN   13,77 0,18 

5 
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng sản xuât) 
KLN   6.202,4 81,84 

6 Khu du lịch KDL   100,9 1,14 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT   5.865,95 81,84 

8 
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp) 
KPC   19,44 0,26 

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC   255,62 1,40 

10 Khu thƣơng mại - dịch vụ KTM   72,72 0,96 

11 Khu đô thị - thƣơng mại - dịch vụ KDV   160,59 2,12 

12 Khu dân cƣ nông thôn DNT   24,52 0,32 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông 

thôn 
KON       

 Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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Biểu 04/CH:  

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH 

2021-2030 CỦA HUYỆN CÔN ĐẢO 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã Tổng diện tích 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 389,60 

1.1 Đất lúa nƣớc LUA/PNN   

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 31,10 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 37,34 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 286,02 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 35,08 

1.6 Đất trồng rừng sản xuất RSX/PNN   

 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 0,06 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp khác NNK/PNN   

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp   6,75 

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP   

2.3 Đất chuyên trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS   

2.4 Đất chuyên trồng lúa sang đất làm muối LUA/LMU   

2.5 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản HNK/NTS   

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU   

2.7 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RPH/NKR
(a)

 6,75 

2.8 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RDD/NKR
(a)

   

2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RSX/NKR
(a)

   

 
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR (a)   

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT   

Ghi chú:- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở    
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Biểu 05/CH:  

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY 

HOẠCH 2021-2030 CỦA HUYỆN CÔN ĐẢO 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã Tổng diện tích 

1 Đất nông nghiệp NNP   

1.1 Đất trồng lúa LUA   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN   

1.4  Đất rừng phòng hộ RPH   

1.5  Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6  Đất rừng sản xuất RSX   

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS   

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,30 

2.1 Đất quốc phòng CQP   

2.2 Đất an ninh CAN   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 2,30 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC   

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  SKX   

2.9 Đất hạ tầng DHT   

2.9.1 Đất giao thông DGT   

2.9.2 Đất thủy lợi DTL   

2.9.3 Đất công trình năng lượng DNL   

2.9.4 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV   

2.9.5 Đất cơ sở văn hóa DVH   

2.9.6 Đất cơ sở y tế DYT   

2.9.7 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD   

2.9.8 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT   

2.9.9 Đất chợ DCH   

2.9.10 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG   

2.9.11 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT   

2.9.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA   

2.9.13 Đất cơ sở tôn giáo TON   

2.9.14 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD   

2.9.15 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH   

2.9.16 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH   

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   
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STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã Tổng diện tích 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK   
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Biểu 10/CH:  

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2021-2030 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

Đơn vị tính: ha 

STT Hạng mục 

Dự kiến 

quy hoạch 

năm 2030 

Hiện 

trạng 

năm 

 2020 

Chênh 

lệch 

Sử dụng vào loại đất 

Địa điểm 
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(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 

1 Công trình, dự án đƣợc phân bổ từ QHSDĐ cấp tỉnh                                             

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh                                             

  Đất quốc phòng                                                   

1 Đồn BP 540 vị trí mới 0,43 0,43                                             KDC số 3 

2 Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 3,06 3,06                                             Bến Đầm 

3 

Trạm ra đa Phòng không 367 

0,28 0,28                                             
Đỉnh Núi Thánh 

Gía 

4 3,00 3,00                                             
Chân Núi 

Thánh Gía 

5 Kho lƣỡng dụng Huyện Côn Đảo 1,26   1,26     0,60                           0,66         
Đƣờng Võ Thị 

Sáu, Khu 7 

6 Công trình quân sự chốt ông đụng 2,00   2,00       2,00                                   
Bãi Ông Đụng 

huyện Côn Đảo 

  Đất an ninh                                                   

1 Trụ sở công an Huyện Côn Đảo 2,19 2,17 0,02 0,02                                         Trung tâm 

2 Nhà công vụ công an huyện Côn Đảo 0,20   0,20     0,20                                     Trung tâm 

3 Trụ sở phòng cháy chữa cháy 0,27   0,27     0,27                                     Trung tâm 

1.2 
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng 
                                            

1.2.1 

Công trình, dự án quan trọng do Quốc hội quyết định chủ trƣơng đầu 

tƣ mà phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng 

                                            

1.2.2 
Công trình, dự án do Thủ tƣớng chính phủ chấp thuận, quyết định 

đầu tƣ mà phải thu hồi đất  
                                            

1 Sân bay Cỏ Ống 146,65 101,19 45,86 8,00  3,78 29,90     1,30     0,90             1,93   0,05       Cỏ Ống  

1.2.3 Công trình, dự án do hội đồng nhân dân                                                   
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STT Hạng mục 

Dự kiến 

quy hoạch 
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Hiện 

trạng 
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 2020 
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cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất  

  Đất cụm công nghiệp                                                   

1 
Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bến 

Đầm 
19,44   19,44     18,26                   1,18                 Bến Đầm  

  Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp                                                   

1 
Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn 

Đảo công suất 3,000m3/ng.đêm 
0,35   0,35 0,35                                         Trung tâm  

2 
Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn 

Đảo công suất 10,000m3/ng.đêm 
1,06  1,06   1,06                   Trung tâm 

  Đất văn hóa                                                   

1 Đài tƣởng niệm trung tâm 0,57   0,57                             0,57             Trung tâm  

2  Trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình tỉnh 0,80 0,80                                             
Trung tâm, Cỏ 

Ống, Bến Đầm  

  Đất bãi thải xử lý chất thải                                                   

1 
Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải khu trung 

tâm 
1,48   1,48     1,48                                     Trung tâm  

2 
Xây dựng đƣờng vào, tƣờng rào và chuẩn bị 

mặt bằng nhà máy xử lý rác Côn Đảo 
1,92   1,92       1,92                                   Bến Đầm  

  Đất y tế                                                   

1 Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo 1,21   1,21 0,18             0,03 0,06             0,15           Trung tâm  

2 Trung tâm y tế dự phòng 0,82   0,82     0,67     0,15                               Trung tâm  

  Đất công trình năng lƣợng                                                   

1 CV Năng lƣợng mặt trời  8,95   8,95     8,95                                     Khu Đất Dốc 

2 
Cấp điện bằng nguồn điện mặt trời cho huyện 

Côn Đảo 
4,40   4,40     4,40                                     

Bãi Đất Dốc, 

huyện Côn Đảo 

3 Trạm 110KV 0,11  0,11   0,11                   Trung tâm 

  Đất trụ sở cơ quan                                                   

1 Trung tâm hành chính mới 2,75   2,75 0,69   0,05         0,15               1,70           Trung tâm  

  Công trình, dự án cấp huyện                                             

  
Công trình, dự án do hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải 

thu hồi đất  
                                            

  Đất thƣơng mại dịch vụ                                                   
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STT Hạng mục 

Dự kiến 

quy hoạch 

năm 2030 

Hiện 

trạng 
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 2020 
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1 
Xây dựng 2 bể điều hòa áp đầu các tuyến Bến 

Đầm, Cỏ Ống 
0,06 0,06                                             

Bến Đầm, Cỏ 

Ống  

2 Xây dựng bể chứa nƣớc tại nhà máy nƣớc lớn 0,11 0,11                                             Trung tâm  

3 Khu suối ớt 1,90   1,90                                           khu suối Ớt 

4 Khu đất 533,4 m2 0,05   0,05                                           Trung tâm  

5 
Khu HH 1.6 (gồm khối trụ sở UBND, Phòng 

TN&MT, Nhà khách khí tƣợng…) 
1,33   1,33                               0,26 1,07         Trung tâm  

6 
Khu HH 1.7 Viện KS nhân dân, BQL 

CTCC…) 
1,03   1,03                               0,19 0,66 0,18       Trung tâm  

7 Khu đất 2,09 ha tại trung tâm Côn Sơn  2,09   2,09             1,98 0,11                           Trung tâm  

8 KDL ong biển (dự trữ TMD) 15,00   15,00                                           khu Đá Trắng 

9 Khu đất 0,9 ha tại TT huyện Côn Đảo 0,91   0,91                                         0,91 Trung tâm  

10 
Khu đất 1,62 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn 

Đảo 
1,39   1,39                                         1,39 Trung tâm  

11 Trung tâm thƣơng mai  0,15   0,15 0,15                                         Trung tâm  

12 Trung tâm thƣơng mai  0,08   0,08                                   0,08       Trung tâm  

  Đất giao thông                                                   

1 Đƣờng Võ Thị Sáu 1,09 1,09                                             Trung tâm  

2 Khu neo đậu tránh bão cảng Bến Đầm 12,00 12,00                                             Bến Đầm  

3 
Xây dựng một số tuyến đƣờng theo QH khu 

Bến Đầm 
0,59 0,59                                             Bến Đầm  

4 Kho bãi chƣa hàng tại Cảng Bến Đầm 3,22 3,22                                             Bến Đầm  

5 Cảng tàu khách CĐ 2,10 2,10                                             Trung tâm  

6 
 Cải tạo tuyến đƣờng vào cổng chính nghĩa 

trang Hàng Dƣơng (giai đoạn 2) 
0,61   0,61               0,57                           Trung tâm  

7 
Xây dựng tuyến đƣờng theo quy hoạch khu 

dân cƣ phía bắc Nghĩa Trang Hàng Dƣơng 
0,48   0,48 0,40                                         Trung tâm  

8 Nâng cấp đƣờng Dƣơng Thanh Khiết 0,10   0,10                                           Trung tâm  

9 
Tuyến đƣờng từ khu dân cƣ 9a đến đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ 
0,42   0,42                                           Trung tâm  

10 Nâng cấp đƣờng Lƣu Chí Hiếu 0,37   0,37                                           Trung tâm  

11 
Kéo dài đƣờng trƣớc mặt THCS Lê Hồng 

Phong đến điểm giao với đƣờng Nguyễn Huệ 
0,42   0,42                       0,13   0,12               Trung tâm  
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12 
Tuyến đƣờng nội bộ khu dân cƣ số 9 theo quy 

hoạch 
0,66   0,66                               0,30           Trung tâm  

13 Bãi đậu xe chợ 0,09   0,09               0,02         0,04     0,03           Trung tâm  

  Đất thủy lợi                                                   

1 Nạo vét Hồ Quang Trung 21,75   21,75 0,40               21,35                         Trung tâm 

  Đất bƣu chính viễn thông                                                   

1 Trạm viễn thông Cỏ ống 0,75   0,75                     0,75                     Cỏ Ống  

  Đất văn hóa                                                   

1 Xây dựng quảng trƣờng trung tâm Côn Đảo 1,00   1,00                                           Trung tâm  

  Đất giáo dục đào tạo                                                   

1 Trƣờng MN Côn Đảo (phát sinh mới) 0,52 0,52                                             Trung tâm  

2 Trƣờng MN Côn Đảo (TH2.3) 0,17   0,17 0,17                                         Trung tâm  

3 Trƣờng MN khu dân cƣ số 3 0,50   0,50                                           kdc số 3 

4 Trƣờng THCS khu dân cƣ số 3 0,47   0,47                               0,07           kdc số 3 

  Đất khu vui chơi giải trí công cộng                                                   

1 Nhà vệ sinh công cộng 0,02   0,02                                   0,02       Trung tâm  

2 CV giành cho trẻ em 0,76   0,76 0,05             0,04               0,67           Trung tâm  

  Đất ở                                                   

1 Quy hoạch khu dân cƣ Lô K 0,80   0,80                               0,80           Trung tâm  

2 Hạ tầng lô E 1,74   1,74               0,02               1,72           Trung tâm  

3 Khu đất 95,7 0,01   0,01                                           Trung tâm  

4 
Giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân không 

thông qua đầu giá 
1,00   1,00                                             

  Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp                                                   

1 Chốt kiểm dịch động vật Bến Đầm 0,15 0,15                                             Bến Đầm  

  Đất sản xuất vật liệu xây dựng                                                    

1 Mỏ khai thác vật liệu san lấp số 04CĐ 1,76 1,76                                             Bến Đầm  

  Đất nông nghiệp khác                                                   

1 
Trạm ứng dụng và chuyển giao công nghệ 

huyện Côn Đảo 
1,28   1,28 1,28                                         Trung tâm  

2.2 
Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận 

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

  Đất thƣơng mại dịch vụ                                                   

1 Khu đất 0,83 ha (HH2.6) 0,83   0,83     0,83                                     Trung tâm  

2 Khu đất 0,5 ha tại trung tâm huyện Côn Đảo 0,50   0,50     0,50                                     Trung tâm  

3 Khu đất đấu giá 1,73 (KS 2.2) 1,73   1,73     1,73                                     Trung tâm  

4 Khu đất 3,55 ha tại Đá Trắng, huyện Côn Đảo 1,52   1,52     1,52                                     khu Đá Trắng 

5 
Khu đất 1,42ha tại Trung tâm Côn Sơn, huyện 

Côn Đảo 
1,42   1,42     1,42                                     Trung tâm  

6 Khu du lịch Phức hợp Lò Vôi 5,62   5,62 0,67   4,45                                     khu lò vôi 

7 TMD khu đầm trầu  26,89   26,89     7,86 19,03                                   khu đầm trầu 

8 

Khách sạn, thƣơng mại dịch vụ trung tâm Côn 

Sơn gồm 16 khu 

(KS2.5; HH2.4; HH2.8; HH1.8; HH2.7; 

HH1.9; CC6.1;CC6.4;CC1.5; CC1.2; 

CC1.4;CC1.1;CC1.3;HH3.1;KS2.1;KS3.1phần 

còn lại 

16,68   16,68     5,17   0,06   1,52 0,56 0,05             7,07 0,19         Trung tâm  

9 

Khu du lịch Bến Đầm gồm 9 khu (KS1b1; 

HH1b1;HH1b2;Hh3.2;KS1a.2; 

KS1a.3;KS1a.4;KS1a.5;HH1a.2) 

2,99   2,99     2,96         0,03                           Bến Đầm  

10 Khu đất 1,36 ha tại trung tâm 1,36   1,36     1,36                                     Trung tâm  

11 
Khu khách sạn, biệt thự du lịch và dịch vụ 

(H2.2) 
1,22   1,22     1,22                                     Trung tâm  

12 Khu đất 0,77 ha (KS2.1) 0,77   0,77     0,77                                     Trung tâm  

13 
Khu đất 0,77ha tại Trung tâm Côn Sơn, huyện 

Côn Đảo 
0,77   0,77     0,77                                     Trung tâm  

14 
Khu đất 0,64 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn 

Đảo 
0,64   0,64     0,64                                     Trung tâm  

15 
Khu đất 1,43 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn 

Đảo 
0,93   0,93     0,77                         0,16           Trung tâm  

 
Đất giao thông 

     
    

                  
1 Đƣờng Huỳnh Thúc Kháng 7,65 2,63 5,02 0,10   0,08     0,11 0,02 2,81 0,30             1,40           KDC số 3 

2 Đƣờng Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch 0,45   0,45     0,13         0,04 0,01             0,27           KDC số 2 

3 Xây dựng các tuyến đƣờng quy hoạch trục 0,82   0,82     0,82                                     Trung tâm  
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chính xung quanh khu TĐC 9A 

4 
Đƣờng trục phía bắc trung tâm Côn Đảo (So 

với DCQH chỉ có 14,34 haa) 
28,20   28,20 5,95   11,19         1,34 0,63 0,11           0,87           Trung tâm  

5 
Xây dựng một số tuyến đƣờng theo QH KDC 

số 3 
12,77   12,77 1,45   5,44     0,65   2,30 0,13             0,56           kdc số 3 

6 
Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy 

hoạch 
0,13   0,13 0,03   0,10                                     Trung tâm  

7 Đƣờng xuống bãi tắm 0,44   0,44     0,05     0,06 0,05 0,28                           Trung tâm  

8 
Bến cập tàu Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre 

Lớn 
0,15   0,15       0,15                                   

 Hòn Bảy Cạnh, 

Hòn Cau, Hòn 

Tre Lớn 

9 Đƣờng Ngô Gia tự kéo dài đến KDC số 3 2,49   2,49     1,86         0,08                     0,23 0,32   Trung tâm  

10 
Tuyến đƣờng nối từ khu tái định cƣ trung tâm 

đến đƣờng Võ Thị Sáu 
0,90   0,90 0,06   0,60                         0,24           Trung tâm  

  Đất thủy lợi                                                   

1 Hồ An Hải 23,35 18,00 5,35     1,32                                     Trung tâm 

2 Hồ chứa nƣớc Lò Vôi 3,70   3,70 1,70   1,00                                     khu lò vôi 

3 Hồ chứa nƣớc Suối ớt 2,18   2,18     2,18                                     khu suối ớt 

4 
Kiên cố các tuyến mƣơng thu gom nƣớc của 

KDC số 3 
1,32   1,32     0,05           0,85                         KDC số 3 

5 
Nâng cấp hệ thống cấp nƣớc Bến Đầm - Cỏ 

ống 
0,20   0,20     0,20                                     

Bến Đầm,Cỏ 

Ống  

6 
04 bể chứa nƣớc mƣa PCCCR (Mũi DK, Cầu 

Ma Thiên Lãnh, Nhà Bàn, Núi Chúa) 
0,05   0,05       0,05                                   

Vƣờn Quốc Gia 

Côn Đảo 

7 Hồ chứa ông Câu 2,99   2,99       2,99                                   
Khu vực Bãi 

Ông Câu 

8 Hồ chứa nƣớc Đầm Trầu 4,09   4,09       4,09                                   bãi đầm trầu 

9 Hồ chứa nƣớc Đất Dốc 4,68   4,68       4,68                                   
Khu vực Đất 

Dốc thuộc VQG 

 
Đất bƣu chính viễn thông 

     
    

                  
1 Trạm viễn thông Bến Đầm 0,31   0,31     0,05               0,26                     Bến Đầm  

  Đất văn hóa                                                   

1 
Tôn tạo di tích văn hóa đƣờng vào cổng chính 

nghĩa trang Hàng Dƣơng 
13,00   13,00 1,77   5,77                         0,80           Trung tâm  
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  Đất giáo dục đào tạo                                                   

1 Trƣờng tiểu học Côn Đảo (TH2.2) 0,47   0,47 0,36   0,11                                     kdc số 3 

2 Trƣờng tiểu học Côn Đảo (TH7.2) 0,50   0,50     0,11                                     kdc số 3 

3 Trƣờng THCS TH 2.1 0,25   0,25 0,13   0,12                                     kdc số 3 

4 Xây dựng điểm trƣờng cấp I + II khu Bến Đầm 0,50   0,50     0,50                                     Bến Đầm  

  Đất thể dục thể thao                                                   

1 Xây dựng giai đoạn 2 trung tâm văn hóa 5,37   5,37     5,37                                     Trung tâm  

  Đất di tích lịch sử                                              

1 Chùa Núi Một 1,99 0,13 1,86     1,86                                     Trung tâm  

  Đất nghĩa trang, nghĩa địa                                              

1 Nghĩa trang nhân dân 5,50   5,50     5,50                                     bãi đất dốc 

  Đất sinh hoạt cộng đồng                                                   

1 Nhà làm việc KDC số 10 0,58   0,58     0,58                                     Bến Đầm  

2 Nhà làm việc KDC số 5,6,8 (tt vh) 0,20   0,20     0,20                                     Trung tâm  

3 Nhà làm việc KDC số 7,9 (o5) 0,21   0,21     0,21                                     Trung tâm  

  Đất khu vui chơi giải trí công cộng                                                   

1 Đất công viên cây xanh - TDTT 90,62   90,62 6,16   74,46         0,69 1,24         0,40   2,60           Trung tâm  

  Đất ở                                                   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cƣ trung tâm 

huyện CĐ 
2,63   2,63 0,70   1,68           0,23             0,02           Trung tâm  

2 Nhà ở xã hội 0,64   0,64 0,54   0,05                         0,05           Trung tâm  

  Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp                                                   

1 
Văn phòng đại diện cảng vụ hàng hải Vũng 

Tàu  
0,12   0,12     0,12                                     Bến Đầm  

2 Trạm kiểm lâm đất thắm 0,17   0,17       0,17                                   Đất Thắm 

  Đất nông nghiệp khác                                                   

1 
Trại sản xuất hoa và rau sạch áp dụng công 

nghệ cao 
7,78   7,78   1,03 67,75                                     Trung tâm  
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Biểu 11/CH:  

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG HUYỆN CÔN ĐẢO 

Đơn vị tính: ha 

Stt Loại đất Mã 

Khu sản xuất 

nông nghiệp (khu 

vực chuyên trồng 

lúa nƣớc, khu 

vực chuyên trồng 

cây công nghiệp 

lâu năm) 

Khu lâm nghiệp 

(khu vực rừng 

phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng 

sản xuất) 

Khu du lịch 

Khu bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh 

học 

Khu phát trtiển 

công nghiệp 

(khu công 

nghiệp, cụm 

công nghiệp) 

Khu đô thị 

(trong đó có khu 

đô thị mới) 

Khu đô thị - 

thƣơng mại - 

dịch vụ 

Khu thƣơng 

mại - dịch vụ 

Khu dân cƣ 

nông thôn 

Diện 

tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

      13,77 100 6.202,4 100 100,9 92,88 5.865,95 100 19,44 100 255,62 100 160,59 100 72,72 100 24,52 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 12,13 88,09 6.202,40 100,00 37,07 36,74 5.865,95 100,00 18,26 93,93 161,15 63,04 120,62 75,11 56,39 77,54 19,11 77,94 

  Trong đó:                                       

1.1 Đất trồng lúa LUA                                     

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC                                     

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,6 4,36                 36,82 14,40 4,7 2,93 0,82 1,13 1,37 5,59 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1,26 9,15                 41,26 16,14 3,2 1,99 4,51 6,20 13,09 53,38 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 10,27 74,58 336,45 5,42 24,35 24,14     18,26 93,93 82,04 32,09 104,9 65,32 31,97 43,96 4,31 17,58 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     5.865,95 94,58 12,72 12,61 5.865,95 100,00     1,03 0,40 7,82 4,87 19,03 26,17 0,16 0,65 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX                                     

  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN                                     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                             0,06 0,08 0,18 0,73 

1.8 Đất làm muối LMU                                     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                                     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1,48 10,75     56,64 56,14     1,18 6,07 94,31 36,89 39,97 24,89 14,03 19,29 5,41 22,06 

  Trong đó:                                       

2.1 Đất quốc phòng CQP                     13,5 5,28             

2.2 Đất an ninh CAN                     2,17 0,85             

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                                     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                                     

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD         55,7 55,21         7,16 2,80 30,9 19,24 3,5 4,81     

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                                     

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                                     

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                                     

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 
1,24 9,01     0,3 

0,297 
    1,18 

6,07 
47,22 18,47 6,31 3,93 0,75 1,03 0,71 2,90 

  Trong đó:                                       

2.9.1 Đất giao thông DGT 1,18 8,57     0,3 0,297         28,9 11,31 5,07 3,16 0,7 0,96 0,23 0,94 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 0,06 0,44                 2,96 1,16 0,2 0,12 0,05 0,07 0,48 1,96 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                     0,43 0,17 0,12 0,07         

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                                     

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD                     6,6 2,58             

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                     1,29 0,50             

2.9.7 Đất công trình năng lƣợng DNL                     0,2 0,08             

2.9.8 Đất công trình bƣu chính, viễn thông DBV                     0,54 0,21 0,75 0,47         

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                                     

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                     5,39 2,11 0,17 0,11         

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                                     

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON                                     

2.9.13 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD                                     

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH                                     

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                                     

2.9.16 Đất chợ DCH                 1,18 6,07 0,91 0,36             
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Stt Loại đất Mã 

Khu sản xuất 

nông nghiệp (khu 

vực chuyên trồng 

lúa nƣớc, khu 

vực chuyên trồng 

cây công nghiệp 

lâu năm) 

Khu lâm nghiệp 

(khu vực rừng 

phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng 

sản xuất) 

Khu du lịch 

Khu bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh 

học 

Khu phát trtiển 

công nghiệp 

(khu công 

nghiệp, cụm 

công nghiệp) 

Khu đô thị 

(trong đó có khu 

đô thị mới) 

Khu đô thị - 

thƣơng mại - 

dịch vụ 

Khu thƣơng 

mại - dịch vụ 

Khu dân cƣ 

nông thôn 

Diện 

tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                                     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                                     

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                     1,37 0,54             

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,24 1,74                 14,86 5,81 2,76 1,72 7,68 10,56 4,7 19,17 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT                                     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                     4,46 1,74     1,92 2,64     

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                     3,57 1,40     0,18 0,25     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                                     

2.18 Đất tín ngƣỡng TIN                                     

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON         0,64 0,634                         

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC                                     

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                                     

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,16 1,16                 0,16 0,06     2,3 3,16     
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Biểu 12/CH:  

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021-2030 CỦA HUYỆN CÔN ĐẢO 

Đơn vị tính: ha 

 

STT 
Chỉ tiêu sử 

dụng 
Mã 

Diện tích  

năm 2020 

Chu chuyển đất đai đến năm 2030 
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Cộng 

giảm 

Diện 

tích  

năm 

2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (13) (15) (16) (17) (18) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) 

1 
Đất nông 

nghiệp 
NNP 

6.710,46 6.311,80           9,06 389,60 2,60 0,49 18,26 56,39 1,41   150,74 81,71 24,11 13,46 0,05 12,20 1,64 2,86 5,37   1,86 3,40 4,08 0,99 85,74 71,79 0,90 0,29         398,66 6.320,86 

1.1 Đất lúa nƣớc CHN                                                                               

  

Trong đó: Đất 

chuyên trồng 

lúa nước 

LUA 

                                                                              

1.2 
Đất trồng cây 

hàng năm khác 
HNK 

75,08 1,28 42,70         1,28 31,10   0,02   0,82 0,35   20,77 15,99 2,10     1,77 0,18 0,73                             32,38 42,70 

1.3 
Đất trồng cây 

lâu năm 
CLN 

103,56 1,03   65,19       1,03 37,34       4,51     27,59 15,40 5,45     4,66 0,79 1,29             6,21 2,24 0,69           38,37 65,19 

1.4 
Đất rừng phòng 

hộ 
RPH 

629,47 6,75     336,70     6,75 286,02 0,60 0,47 18,26 31,97 1,06   88,50 50,17 4,75 13,46 0,05 5,77 0,67 0,84 5,37   1,86 1,48 4,08 0,99 74,46 69,54 0,05 0,12         292,77 336,70 

1.5 
Đất rừng đặc 

dụng 
RDD 

5.901,03         5.865,95     35,08 2,00     19,03     13,88 0,15 11,81                 1,92           0,17         35,08 5.865,95 

1.6 
Đất rừng sản 

xuất 
RSX 

                                                                              

1.7 
Đất nuôi trồng 

thủy sản 
NTS 

1,32           1,26   0,06       0,06                                                 0,06 1,26 

1.8 Đất làm muối LMU                                                                               

1.9 
Đất nông 

nghiệp khác 
NKH 

                                                                            9,06 

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
PNN 

716,22               683,57 0,66   1,18 10,53     12,52 10,76       1,37 0,39               5,66 0,25 1,85           32,65 1.108,12 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73               2,27 89,46           2,27 2,12         0,15                               2,27 92,72 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63                   2,63                                                       3,12 

2.3 
Đất khu công 

nghiệp 
SKK 

                                                                              

2.4 
Đất cụm công 

nghiệp 
SKN 

                                                                            19,44 

2.5 
Đất thƣơng 

mại, dịch vụ 
TMD 

96,61               0,07       96,54     0,07 0,07                                         0,07 165,76 

2.6 

Đất cơ sở sản 

xuất phi nông 

nghiệp 

SKC 

0,57                         0,57                                                 1,98 

2.7 

Đất sử dụng 

cho hoạt động 

khoáng sản 

SKS 

                                                                              

2.8 

Đất sản xuất vật 

liệu xây dựng, 

làm đồ gốm  

SKX 

5,18                           5,18                                               5,18 

2.9 Đất hạ tầng DHT 437,53               7,16     1,18 0,75     430,37 2,37         0,09               2,37 0,25 0,15           7,16 593,63 

2.9.1 Đất giao thông DGT 287,41               1,63       0,70     0,03 285,78         0,03               0,73 0,02 0,15           1,63 378,25 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 63,63               3,55       0,05     2,03 1,97 60,08       0,06               1,24 0,23             3,55 84,19 

2.9.3 
Đất công trình 

năng lượng 
DNL 

3,00               0,11             0,11 0,11   2,89                                     0,11 16,35 

2.9.4 

Đất công trình 

bưu chính viễn 

thông 

DBV 

1,74                                     1,74                                     1,79 

2.9.5 
Đất cơ sở văn 

hóa 
DVH 

7,36               0,13             0,13 0,13       7,23                                 0,13 20,80 
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STT 
Chỉ tiêu sử 

dụng 
Mã 

Diện tích  

năm 2020 

Chu chuyển đất đai đến năm 2030 
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Cộng 

giảm 

Diện 

tích  

năm 

2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (13) (15) (16) (17) (18) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) 

2.9.6 Đất cơ sở y tế DYT 1,48                                         1,48                                 3,51 

2.9.7 
Đất cơ sở giáo 

dục- đào tạo 
DGD 

6,79                                           6,79                               9,65 

2.9.8 
Đất cơ sở thể 

dục- thể thao 
DTT 

1,29                                             1,29                             6,66 

2.9.9 Đất chợ DCH 2,08               1,22     1,18       0,04 0,04               0,86                         1,22 0,86 

2.9.10 

Đất xây dựng 

kho dự trữ quốc 

gia 

DKG 

                                                                              

2.9.11 

Đất có di tích 

lịch sử - văn 

hóa  

DDT 

60,67               0,52             0,12 0,12                 60,15       0,40               0,52 62,01 

2.9.12 
Đất bãi thải, xử 

lý chất thải 
DRA 

0,48                                                   0,48                       3,88 

2.9.13 
Đất cơ sở tôn 

giáo 
TON 

                                                                              

2.9.14 

Đất nghĩa 

trang, nghĩa 

địa, nhà tang 

lễ, NHT 

NTD 

1,60                                                     1,60                     5,68 

2.9.15 

Đất cơ sở khoa 

học và công 

nghệ 

DKH 

                                                                              

2.9.16 
Đất cơ sở dịch 

vụ xã hội 
DXH 

                                                                              

2.10 
Đất có danh 

lam thắng cảnh 
DDL 

                                                                              

2.11 
Đất sinh hoạt 

cộng đồng 
DSH 

                                                                            0,99 

2.12 

Đất khu vui 

chơi giải trí 

công cộng 

DKV 

3,78               0,57             0,57         0,57                 3,21               0,57 94,61 

2.13 
Đất ở tại nông 

thôn 
ONT 

36,65               19,20       7,68     6,55 5,60       0,80 0,15               3,27   1,70           19,20 89,49 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT                                                                               

2.15 
Đất xây dựng 

trụ sở cơ quan  
TSC 

5,25               2,58 0,66     1,92                                     2,67           2,58 5,42 

2.16 

Đất xây dựng 

trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 

DTS 

8,44               0,25       0,18     0,05 0,05                         0,02     8,19         0,25 8,48 

2.17 

Đất xây dựng 

cơ sở ngoại 

giao 

DNG 

                                                                              

2.18 
Đất cơ sở tín 

ngƣỡng 
TIN 

                                                                              

2.19 
Đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối 
SON 

1,13                                                                 1,13         1,13 

2.20 

Đất có mặt 

nƣớc chuyên 

dùng 

MNC 

6,91               0,23             0,23 0,23                                   6,68     0,23 6,68 

2.21 
Đất phi nông 

nghiệp khác  
PNK 

19,82               0,32             0,32 0,32                                         0,32 19,50 

3 

Đất chƣa sử 

dụng CSD 152,19               2,30       2,30                                                 2,30 149,89 

  Cộng tăng     9,06           9,06 424,55 3,26 0,49 19,44 69,22 1,41   163,26 92,47 24,11 13,46 0,05 13,57 2,03 2,86 5,37   1,86 3,40 4,08 0,99 91,40 72,04 2,75 0,29             

  

Diện tích năm 

2030     6.320,86 42,70 65,19 336,70 5.865,95 1,26 9,06 1.108,12 92,72 3,12 19,44 165,76 1,98 5,18 593,63 378,25 84,19 16,35 1,79 20,80 3,51 9,65 6,66 0,86 62,01 3,88 5,68 0,99 94,61 89,49 5,42 8,48 1,13 6,68 19,50 149,89     
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Phụ lục 1.1:  

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2010-2020 HUYỆN 

CÔN ĐẢO, TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2020. 

 

TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích dự án (ha) 

Tiến độ triển khai 

của dự án hiện nay  
Ghi chú 

Diện 

tích thực 

hiện 

2010-

2020 

Đã 

thực 

hiện 

Chuyển 

tiếp thực 

hiện 2021-

2030 

 

Tổng số dự án đăng ký thực hiện 

đến năm 2015 (104 dự án, công 

trình) 

863,31 182,84 123,59     

A 

Công trình đã thực hiện xong thủ 

tục đất đai (giao đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất tính đến tháng 

12/2020) (47 công trình) 

214,57 182,84 0   

Không 

đƣa vào 

QH 

2021-

2030 

1 Nhà tập thể giáo viên Trung tâm 0,2 0,18   -nt- -nt- 

2 
Chung cƣ cho ngƣời thu 

nhập thấp 
Trung tâm 0,48 0,48   -nt- -nt- 

3 Doanh trại nhà máy Z49 Trung tâm 0,12 0,15   -nt- -nt- 

4 Sixsenses Hideaway CĐ Đất Dốc 19,3 19,09   -nt- -nt- 

5 

Văn phòng giao dịch 

Công ty Công trình giao 

thông tỉnh BR- VT  

Trung tâm 0,1 0,11   -nt- -nt- 

6 
Khu du lịch Poulo Condor 

Cỏ Ống 
Cỏ ống 50 29,9   -nt- -nt- 

7 Đƣờng dẫn cầu suối ớt Cỏ ống 0,55 0,55   -nt- -nt- 

8 Đƣờng Hồ Văn Mịch Trung tâm 0,99 0,99   -nt- -nt- 

9 
Đƣờng song hành khu 

QH dân cƣ số 2 (nối dài) 
Trung tâm 0,68 0,68   -nt- -nt- 

10 Hồ Quang Trung II Trung tâm 10,5 10,5   -nt- -nt- 

11 
Mở rộng Nhà máy điện 

An Hội 
Trung tâm 2,81 2,4   -nt- -nt- 

12 

Nhà máy điện gió (12,30 

ha, 9 ha đƣợc xây dựng 

ngoài biển) 

Trung tâm 3,3 0,32   -nt- -nt- 

13 

Trung tâm Văn hóa- Học 

tập cộng đồng Khu dân 

cƣ số 1 

Cỏ ống 0,12 0,12   -nt- -nt- 

14 Trạm y tế Bến Đầm Bến Đầm 0,08 0,09   -nt- -nt- 

15 
Báo hiệu hàng hải tiêu 

trƣớc Côn Đảo 
Trung tâm 0,15 0,38   -nt- -nt- 

16 
Báo hiệu hàng hải tiêu 

sau Côn Đảo 
Trung tâm 0,25 0,25   -nt- -nt- 

17 
Chi nhánh Trung tâm kỹ 

thuật Tài nguyên &MT 
Trung tâm 0,04 0,03   -nt- -nt- 

18 
Văn phòng Hải quan Bến 

Đầm 
Bến Đầm 0,46 0,46   -nt- -nt- 

19 
Trụ sở ban quản lý dự án 

huyện Côn Đảo 
Trung tâm 0,1 0,08   -nt- -nt- 
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TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích dự án (ha) 

Tiến độ triển khai 

của dự án hiện nay  
Ghi chú 

Diện 

tích thực 

hiện 

2010-

2020 

Đã 

thực 

hiện 

Chuyển 

tiếp thực 

hiện 2021-

2030 

20 - Km0-Km7 
 

11,2 5,25   -nt- -nt- 

21 
Đƣờng Huỳnh Thúc 

Kháng 
Trung tâm 4,21 4,21   -nt- -nt- 

22 Đƣờng Bến Đầm Bến Đầm 19,09 19,09   -nt- -nt- 

23 Đƣờng Phan Chu Trinh Trung tâm 2,58 2,58   -nt- -nt- 

24 Đƣờng Nguyễn An Ninh Trung tâm 3,41 2,15   -nt- -nt- 

25 Đƣờng Võ Thị Sáu Trung tâm 2 1,94   -nt- -nt- 

26 Đƣờng Nguyễn Văn Cừ Trung tâm 0,29 0,49   -nt- -nt- 

27 

 

Xí nghiệp sản xuất nƣớc 

đá(Cty Phƣơng Nam)  
0,15 0,15   -nt- -nt- 

28 Đƣờng Hà Huy Giáp 
 

0,65 1,23   -nt- -nt- 

29 Bộ tƣ lệnh cảnh sát biển  6,00 8,51  -nt- -nt- 

30 Kho cảng quân khu 7 Bến Đầm 2,62 2,62  
Đã có quyết định 

giao đất năm 2017   

31 Trạm T19 
Khu An 

Hải 
2,47 2,36  

Đã có quyết định 

giao đất năm 2017 
-nt- 

32 Đƣờng Tây Bắc  
TT Côn 

Đảo 
50,40 19,79  

Đã có quyết định 

giao đất năm 2017 
-nt- 

33 Đồn công an Bến Đầm Bến Đầm 0,5 0,14  
Đã có quyết định 

giao đất năm 2017 
-nt- 

34 
Trụ sở hợp tác xã mỹ 

nghệ Côn Đảo 
Trung tâm 0,05 0,05  

Có quyết định giao 

đất năm 2017 
-nt- 

35 
Nhà điều hành sản xuất 

điện lực 
Trung tâm 1,37 0,20  

Đã có quyết định 

giao đất năm 2017 
-nt- 

36 TB-10 Bến Đầm  6,14  
Đã có quyết định 

giao đất năm 2018 
-nt- 

37 
Trung tâm Văn hóa- 

HTCĐ Khu dân cƣ số 2 

Đƣờng 

Phan Chu 

Trinh, 

0,33 0,33  
Đã có quyết định 

giao đất năm 2020 
-nt- 

38 
Trung tâm Văn hóa- 

HTCĐ Khu dân cƣ số 3 

Đƣờng 

Huỳnh 

Thúc 

Kháng 

0,21 0,25  
Đã có quyết định 

giao đất năm 2020 
-nt- 

39 Trƣờng THCS Côn Đảo KDC số 9 2,00 2,00  
Đã có quyết định 

giao đất năm 2020 
-nt- 

40 Trụ sở chi cục thống kê Trung tâm 0,03 0,03  
Đã có quyết định 

giao đất năm 2020 
-nt- 

41 Chợ Côn Đảo 
TT Côn 

Đảo 
1,31 0,90  

Đã có quyết định 

giao đất năm 2020 
-nt- 

42 
Đƣờng và Kè Hồ Quang 

Trung 
Trung tâm 6,9 18  

Đã có quyết định 

giao đất  
-nt- 

43 

Xây dựng đƣờng Song 

hành khu dân cƣ theo quy 

hoạch (đoạn còn lại) 

KDC số 5, 

TT Côn 

Đảo 

0,12 0,12  
Đã có quyết định 

giao đất 
-nt- 
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TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích dự án (ha) 

Tiến độ triển khai 

của dự án hiện nay  
Ghi chú 

Diện 

tích thực 

hiện 

2010-

2020 

Đã 

thực 

hiện 

Chuyển 

tiếp thực 

hiện 2021-

2030 

44 
Trung tâm tìm kiếm cứu 

hộ cứu nạn 
Bến Đầm 6 3,06  

Đã có quyết định 

giao đất 
-nt- 

45 
Cửa hàng bình ổn giá Côn 

Đảo 
Trung tâm 0,05 0,05  

Đã có quyết định 

giao đất năm 2020 
-nt- 

46 

Trụ sở chi nhánh công ty 

bay dịch vụ Hàng không 

(VASCO) tại Côn Đảo 

Trung tâm 0,12 0,08  Đã hoàn thành -nt- 

47 

Trạm rada 32-294-367 

(trạm ra da vùng 2 hải 

quân) 

Chân núi 

thánh giá 
0,28 

2,85  Đã xây dựng xong -nt- 

Đỉnh núi 

thánh giá 
11,51  Đã xây dựng xong -nt- 

B 

Các công trình đang tiếp 

tục thực hiện (13 công 

trình) 

 133,07 0 123,59   

Đƣa vào 

QH 

2021-

2030 

1 
Trạm tiếp sóng phát thanh 

truyền hình tỉnh 

Trung tầm, 

Cỏ Ống, 

Bến Đầm 

0,81   0,8 

Công trình đã thực 

hiện xong, đƣa vào 

sử dụng, đang lập hồ 

sơ giao đất 

-nt- 

2 

 

Chốt kiểm dịch động vật 

Bến Đầm 

Khu Bến 

Đầm 
0,15   0,15 

Công trình đã thực 

hiện xong, đƣa vào 

sử dụng, đang lập hồ 

sơ giao đất 

-nt- 

3 
Khu neo đậu tránh bão 

Bến Đầm 
Bến Đầm 4   12,00 

Đã xây dựng xong, 

đang lập hồ sơ thủ 

tục giao đất 

-nt- 

4 
Kho bãi chứa hàng tại 

cảng Bến Đầm  

Đƣờng Bến 

Đầm 
3   3,22 

Đã xây dựng xong, 

đang lập hồ sơ thủ 

tục giao đất (nằm 

trong khuôn viên khu 

neo đậu tránh trú bão 

cảng Bến Đầm) 

-nt- 

5 
Trạm ra da 32/f367 (trạm 

rada phòng không 367) 

Chân núi 

thánh giá 
3 

 

3 Đã xây dựng xong, 

đang lập hồ sơ thủ 

tục giao đất 

-nt- 
Đỉnh núi 

thánh giá 
0,28 0,28 

6 
Đƣờng trục phía Bắc 

trung tâm Côn Đảo 
Trung tâm 7,5   28,20 

Đang tiến hành 

BTGPMB 
-nt- 

7 
Nhà máy xử lý rác tại 

huyện Côn Đảo 
Bến Đầm 3   1,92 

đang triển khai thủ 

tục đầu tƣ 
-nt- 

8 
Cụm CN-TTCN Bến 

Đầm 
Bến Đầm 20   19,44 

Đang thực hiện thủ 

tục đầu tƣ 
-nt- 

9 
Khu du lịch Phức hợp Lò 

Vôi (RS 4.1) 

Khu Lò 

Vôi 
18,7   5,62 

Đang thực hiện thủ 

tục đầu tƣ 
-nt- 

10 Quảng trƣờng trung tâm Trung tâm 2,00  1,00 
Đang triển khai thủ 

tục đầu tƣ 
-nt- 

11 
Công trình Quân sự chốt 

Ông Đụng  
0,01   2,00  

 Đang triển khai thủ 

tục đầu tƣ 
-nt- 
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TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích dự án (ha) 

Tiến độ triển khai 

của dự án hiện nay  
Ghi chú 

Diện 

tích thực 

hiện 

2010-

2020 

Đã 

thực 

hiện 

Chuyển 

tiếp thực 

hiện 2021-

2030 

12 Cảng tàu khách  0,62  2,1 
 Đang triển khai thủ 

tục đầu tƣ 
-nt- 

13 MR Sân bay Cỏ Ống Cỏ ống 70,00  45,86 
Đang triển khai thực 

hiện 
-nt- 

C 
Các công trình hủy bỏ không triển 

khai thực hiện (Có 44 dự án) 
515,67 0 0   

Không 

đƣa vào 

QH 

2021-

2030 

1 
Công ty TNHH TM -DV 

Xuân Việt 
Trung tâm 0,1     

Đã quá hạn thỏa 

thuận địa điểm hơn 

10 năm, không thực 

hiện 

-nt- 

2 Trạm viettel Trung tâm 0,1     

Đã kiểm kê, thông 

báo thu hồi đất 

nhƣng không thực 

hiện 

-nt- 

3 
Kho lƣu trữ chuyên dụng 

thuộc UBND huyện 
Trung tâm 0,1     

Đã bố trí đất trong 

khuôn viên UBND 

huyện 

-nt- 

4 Trụ sở chi cục thuế Bến Đầm 0,15     

Không phù hợp với 

1/2000, không triển 

khai 

-nt- 

5 Bƣu cục Bến Đầm Bến Đầm 0,05     

Quá hạn 5 năm 

không thực hiện và 

không phù hợp với 

1/2000 

-nt- 

6 
KDL nghĩ dƣỡng và lƣớt 

sóng Côn Đảo Shangirila 
Cỏ ống 7,75     Chƣa triển khai -nt- 

7 

Trung tâm tiếp sóng 

truyền hình cáp và mạng 

truyền dẫn 

Trung tâm 1     

Đã thực hiện các 

trạm tiếp sóng truyền 

hình vị trí này không 

phù hợp với 1/2000 

-nt- 

8 Trƣờng tiểu học bán trú Trung tâm 2     
Chuyển vị trí sang 

khu Sở rẩy 
-nt- 

9 
Công ty thoát nƣớc Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
Bến Đầm 0,5     

Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

10 

Trung tâm diễn giải Tài 

nguyên và Môi trƣờng, 

nhà công vụ BQL Vƣờn 

QG CĐ  

Trung tâm 0,96     
Không có chủ trƣơng 

đầu tƣ 
-nt 

11 
Khu hậu cứ bảo đảm an 

toàn Hàng Hải 
Đá trắng 1,89     

Không có chủ trƣơng 

đầu tƣ 
-nt- 

12 
Trung tâm tìm kiếm cứu 

hộ cứu nạn côn đảo  
Bến Đầm 0,5     Thay đổi vị trí -nt- 

13 
Trụ sở văn hoá Khu dân 

cƣ số 4,5,6,7,8,9,10 

Huyện Côn 

Đảo 
0,18      Thay đổi vị trí -nt- 

14 
Trung tâm giáo dục 

thƣờng xuyên – HN 
Trung tâm 0,5     

Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 
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TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích dự án (ha) 

Tiến độ triển khai 

của dự án hiện nay  
Ghi chú 

Diện 

tích thực 

hiện 

2010-

2020 

Đã 

thực 

hiện 

Chuyển 

tiếp thực 

hiện 2021-

2030 

15 
Trung tâm phát triển quỹ 

đất 
Trung tâm 0,03     Chƣa triển khai -nt- 

16 
MR Khu nuôi cấy Ngọc 

Trai 
Trung tâm 1,28 

 
  Chƣa triển khai -nt- 

17 
Công ty cổ phần đầu tƣ 

Nguyên Sơn  
Trung tâm 2,08    

chuyển dự án thành 

Khu du lịch Côn Lôn 

Resort 

-nt- 

18 Ngân hàng AgriBank Trung tâm 0,3    
Không triển khai 

thực hiện 
-nt- 

19 Khu du lịch Trung tâm  Trung tâm 50   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

20 Khu du lịch Bến Đầm  Bến Đầm 50   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

21 Khu du lịch Hòn Tre  Cỏ ống 12,47   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

22 
Khu dịch vụ hậu cần cảng 

Bến Đầm 
Bến Đầm 35   

Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

23 Cảng TM-DV-DK Bến Đầm 17,25   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

24 
Công trình dịch vụ Hồ An 

Hải 
Trung tâm 0,20   

Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

25 
QH dự trữ phát triển cây 

xăng 
Trung tâm 0,10   

Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

27 Bến xe Trung tâm 0,50   
Không triển khai 

thực hiện 
-nt- 

28 
Hệ thống hồ chứa nƣớc 

ngọt Cỏ Ống 
Cỏ ống 12,53   

Không triển khai 

thực hiện 
-nt- 

29 Quang trƣờng di sản Trung tâm 3,69   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

30 Trƣờng mầm non Trung tâm 1,20   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

31 Chợ KDC mới (Sở Rẫy) Trung tâm 0,65   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

32 Chợ Bến Đầm Bến Đầm 0,20   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

33 

Cụm khách sạn nhà nghỉ 

cao cấp Phi Yến (Nhà 

khách tỉnh ủy) 

Trung tâm 0,71   
 

Chủ đầu tƣ không 

đăng ký thực hiện 
-nt- 

34 
Trụ sở cơ quan khác  

Trung tâm 6,00   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

35 
Văn phòng Hội luật gia  

Trung tâm 0,05   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

36 
Ban liên lạc Cƣu tù chính 

trị  
Trung tâm 0,45   

Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

37 
Đất phi nông nghiệp khác 

Côn Đảo 240,09   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

38 
Khu dân cƣ Bến Đầm 

Bến Đầm 3,00   
Không phù hợp với 

1/2000 
-nt- 

39 Khu dân cƣ Cỏ ống Cỏ ống 3,92   Không phù hợp với -nt- 
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TT Tên dự án Địa điểm 

Diện tích dự án (ha) 

Tiến độ triển khai 

của dự án hiện nay  
Ghi chú 

Diện 

tích thực 

hiện 

2010-

2020 

Đã 

thực 

hiện 

Chuyển 

tiếp thực 

hiện 2021-

2030 

1/2000 

40 Trung tâm thƣơng mại Trung tâm 4,7    
K phù hợp với qh 

1/500 
-nt- 

41 
QH đất dự trữ thể dục thể 

thao 
Trung tâm 9,67    K phù hợp với qh -nt- 

42 
Nghĩa trang nhân dân 

huyện Côn Đảo 
Bến Đầm 40,00   

Chuyển vị trí về khu 

đất dốc 
-nt- 

43 Hệ thống xử lý nƣớc thải Trung tâm 3    Thay đổi vị trí -nt- 

44 
TT Y tế dự phòng Côn 

Đảo 
Trung tâm 1,00   Thay đổi vị trí -nt- 
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Phụ lục 1.2:  

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

 

STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH HUYỆN ĐĂNG KÝ TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA 

HUYỆN: (117 dự án) 
478,94   471,29   

    

I Đất quốc phòng (5 dự án) 10,05   10,05       

1 Công trình Quân sự chốt Ông Đụng 
BCH Bộ đội 

Quân sự tỉnh 

Bãi Ông 

Đụng huyện 

Côn Đảo 

Quốc 

phòng 
2,00   2,00 

Đất nhà 

nƣớc 

CV số 1759/UBND-VP 

ngày 04/3/2019 của 

UBND tỉnh v.v chủ trƣơng 

giữ lại 02ha để xây dựng 

công trình quân sự tại Bãi 

Ông Đụng 

  

2 

Trạm rada phòng không 367 
Sƣ đoàn phòng 

không 367 

Đỉnh Núi 

Thánh Gía 

Quốc 

phòng 
0,30   0,30 

Nhà nƣớc 

quản lý 

8392/UB.XD ngày 

08/12/2010 của UBND 

tỉnh 

Đang làm thủ tục 

xin cấp 

GCNQSDĐ 

Trạm rada phòng không 367 
Sƣ đoàn phòng 

không 367 

Chân Núi 

Thánh Gía 

Quốc 

phòng 
3,00   3,00 

Nhà nƣớc 

quản lý 

7135/UB.XD ngày 

19/10/2010 của UBND 

tỉnh 

3 Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 

BCH Bộ đội 

Biên phòng 

tỉnh 

Bến Đầm 
Quốc 

phòng 
3,06   3,06 

Đất nhà 

nƣớc 

Văn bản 10202/UBND-VP 

ngày 31/12/2015 của 

UBND tỉnh;/QĐ 

1742/QĐ-BKHĐT ngày 

01/10/2010 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ 

Văn bản số 1768/BCH-TM 

ngày 29/9/2017 về việc 

thông báo thu hồi đất, 

BT&GPMB khu đất dƣ án 

xây dựng trạm Phối hợp 

tìm kiếm cứu nạn Côn Đảo 

Đang làm thủ tục 

xin cấp 

GCNQSDĐ 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

4 Đồn BP Côn Đảo vị trí mới 
Bộ CH BĐBP 

tỉnh 

Khu 3, h Côn 

Đảo 

Quốc 

phòng 
0,43   0,43 

Đất nhà 

nƣớc 

quản lý  

7925/UBND-VP ngày 

21/9/2016 v/v thỏa thuận 

địa điểm; 2453/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 về việc 

giao đất xây dựng đồn BP 

Côn Đảo mới 

Đang làm thủ tục 

xin cấp 

GCNQSDĐ 

5 Kho Lƣỡng Dụng Huyện Côn Đảo  
Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Đƣờng Võ 

Thị Sáu, Khu 

dân cƣ số 7, 

huyện Côn 

Đảo 

Quốc 

phòng 
1,26   1,26 

Nhà nƣớc 

quản lý 

8836/UBND-VP ngày 

19/08/2020 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

Đã đo đạc, cắm 

mốc, lập danh 

sách điều tra cơ 

bản, lập bản đồ 

thu hồi đất trình 

VPĐK thẩm định 

II Đất an ninh (3 dự án) 0,49   0,49       

1 Nhà công vụ công an Huyện Công Đảo 
Công an tỉnh 

BR – VT 
TT Côn Đảo 

Đất an 

ninh 
0,20   0,20 

Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định 3600/QĐ –

UBND ngày 18/12/2018 

về việc giao chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, 

QPAN và dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nƣớc năm 

2009 

Đang triển khai 

BTGPMB 

2 Trụ sở CAH Côn Đảo (điều chỉnh) 
Công an tỉnh 

BR – VT 
TT Côn Đảo 

Đất an 

ninh 
0,02   0,02 

Đất nhà 

nƣớc 

Công văn số 10069/UBND 

– VP về liên quan đến diện 

tích khu đất thực hiện dự 

án xây dựng trƣờng MN 

Côn Đảo 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 

3 Trụ sở đội cảnh sát PCCC huyện Côn Đảo 
Công an tỉnh 

BR – VT 
TT Côn Đảo 

Đất an 

ninh 
0,27   0,27 

Đất nhà 

nƣớc 

‘- VB số 9183/UBND-VP 

ngày 3/12/2014 về việc lựa 

chọn địa điểm xây dựng 

trụ sở đội cảnh sát chữa 

cháy tại Côn Đảo 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 

III Đất cụm công nghiệp (1 dự án) 19,44   19,44       
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thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

1 
Xây dựng CSHT cụm công nghiệp Bến Đầm (tên 

dự án cũ: Cụm công nghiệp Bến Đầm) 

UBND 

Huyện 

Khu Bến 

Đầm 

Cụm 

công 

nghiệp 

19,44   19,44   

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 17/7/2019 

của HĐND huyện Côn 

Đảo phê duyệt chủ trƣơng 

đầu tƣ, QĐ 1321/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Côn 

Đảo phê duyệt dự án 

Hoàn tất công tác 

lựa chọn nhà thầu 

thi công xây 

dựng; Đang thực 

hiện công tác 

BTGPMB và 

chuyển đổi mục 

đích SDĐ rừng 

IV Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (2 dự án) 1,41   1,41       

1 

 Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn 

Đảo công suất 3,000m3/ng.đêm (tên dự án cũ: 

Nâng cấp công suất nhà máy xử lý nƣớc sinh 

hoạt khu trung tâm (6.000m3/ng.đêm) 

UBND 

Huyện 

TT 

Côn Đảo 

Cấp 

nƣớc 
0,35   0,35 

Đất nhà 

nƣớc+đất 

dân 

Văn bản số 3453/UBND-

QLDA ngày 04/11/2020 

Xin chủ trƣơng 

dừng công tác 

đấu thầu để 

nghiên cứu 

phƣơng án xã hội 

hóa dự án.; Đang 

triển khai công 

tác bồi thƣờng 

GPMB 

2 
Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn 

Đảo công suất 10,000m3/ng.đêm  

UBND 

Huyện 

TT 

Côn Đảo 

Cấp 

nƣớc 
1,06  1,06 

Đất nhà 

nƣớc+đất 

dân 

Văn bản số 38/Tr-UBND  

ngày 05/05/2021 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 

V Đất thƣơng mại, dịch vụ (26 dự án) 97,02   87,86       

1 
Xây dựng 2 bể điều áp đầu các tuyến Bến Đầm, 

Cỏ Ống 

Trạm cung  

 cấp nƣớc Côn 

Đảo 

Bến Đầm, 

Cỏ Ống 

phục vụ 

cấp 

nƣớc 

0,10   0,06 
đất nhà 

nƣớc 

3163/UBND-VP ngày 

15/5/2015 của UBND tỉnh 

Đã xây dựng 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

2 Khu đất 0,83 ha (HH2.6) 
UBND huyện 

Côn Đảo 
Trung tâm TMD 0,83   0,83 

Nhà nƣớc 

quản lý 

VB số 5755/TB-UBND 

ngày 23/06/2017 của 

UBND tỉnh 

Đang thực hiện 

thủ tục đấu giá 
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Thực 

hiện 

2021-

2030 

3 Khu đất 0,5 ha tại trung tâm huyện Côn Đảo 
UBND huyện 

Côn Đảo 
Trung tâm  TMD 0,50   0,50 

Nhà nƣớc 

quản lý 

VB 11677/UBND-VP 

ngày 30/11/2017 của 

UBND tỉnh 

Đang thực hiện 

thủ tục đấu giá 

4 Khu đất đấu giá 1,73ha tại huyện Côn Đảo 
UBND huyện 

Côn Đảo 

đƣờng 

Ng.Văn 

Linh- L. Thế 

Trân - 

H.Quốc Việt 

- Vũ Văn 

Hiếu 

TMD 1,73   1,73 
Nhà nƣớc 

quản lý 

VB số 1962/UBND-VP 

ngày 7/3/2018 của UBND 

tỉnh 

Đang thực hiện 

thủ tục đấu giá 

5 Khu đất 3,55 ha tại Đá Trắng, huyện Côn Đảo 
UBND huyện 

Côn Đảo 
Đá Trắng TMD 3,55   1,52 

Nhà nƣớc 

quản lý 

Công văn số 8961/UBND-

VP ngày 7/9/2018 của 

UBND tỉnh  

Đang thực hiện 

thủ tục đấu giá 

6 
Khu đất 1,42ha tại Trung tâm Côn Sơn, huyện 

Côn Đảo 

UBND huyện 

Côn Đảo 

Trung tâm 

Côn Sơn, 

huyện Côn 

Đảo 

TMD 1,42   1,42 
Nhà nƣớc 

quản lý 

Công văn số 

11291/UBND-VP ngày 

06/11/2018 của UBND 

tỉnh 

Đang thực hiện 

thủ tục đấu giá 

7 Trung tâm thƣơng mại 
UBND huyện 

Côn Đảo 

Góc đƣờng 

Phạm Văn 

Đồng - Lê 

Duẩn 

TMD 0,15   0,15 
Nhà nƣớc 

quản lý 

Quyết định 1010/QĐ-

UBND ngày 28/04/2016 

của UBND tỉnh BR-VT về 

việc phê duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 

trung tâm Côn Sơn 

Đang thực hiện 

thủ tục đấu giá 

8 Khu Suối ớt UBND huyện  

Khu Suối ớt, 

KDC số 1, 

huyện Côn 

Đảo 

TMD 1,90   1,90 
Nhà nƣớc 

quản lý 

6000/UBND-VP ngày 

30/6/2019 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

Đã có giá đất 
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9 Khu đất 533,4m2 UBND huyện  

Trần phú, 

Khu dân cƣ 

số 5, huyện 

Côn Đảo 

TMD 0,05   0,05 
Nhà nƣớc 

quản lý 

744/UBND-VP ngày 

05/02/2020 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

  

10 

Khu HH 1.6  

(gồm khối trụ sở UBND, Phòng TN&MT, Nhà 

khách khí tƣợng…) 

UBND huyện  
Khu trung 

tâm 
TMD 1,33   1,33 

Nhà nƣớc 

quản lý 

Quyết định 1010/QĐ-

UBND ngày 28/04/2016 

của UBND tỉnh BR-VT về 

việc phê duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 

trung tâm Côn Sơn 

  

11 Khu HH 1.7 Viện KS nhân dân, BQL CTCC…) UBND huyện  
Khu trung 

tâm 
TMD 1,03   1,03 

Nhà nƣớc 

quản lý+ 

đất dân 

Quyết định 1010/QĐ-

UBND ngày 28/04/2016 

của UBND tỉnh BR-VT về 

việc phê duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 

trung tâm Côn Sơn 

  

12 Trung tâm thƣơng mại 
UBND huyện 

Côn Đảo 
Trung tâm TMD 0,08   0,08 

Nhà nƣớc 

quản lý 

Quyết định 1010/QĐ-

UBND ngày 28/04/2016 

của UBND tỉnh BR-VT về 

việc phê duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 

trung tâm Côn Sơn 

Đang thực hiện 

thủ tục đấu giá 

13 Khu du lịch Phức hợp Lò Vôi UBND huyện  Khu Lò Vôi TMD 5,62   5,62   

Số 805/UBND -TNMT 

đăng ký nhu cầu 2016-

2020 
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hiện 

2021-

2030 

14 Đất thƣơng mại dịch vụ khu Đầm Trầu UBND huyện  Cỏ ống TMD 26,89   26,89   

Thỏa thuận địa điểm số 

2015/SXD-KTQH ngày 

02/11/2007. Quyết định 

phê duyệt QH chi tiết 

1/500 số 3017/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2011 của 

UBND tỉnh 

  

15 

Khách sạn, thƣơng mại dịch vụ trung tâm Côn 

Sơn gồm 16 khu 

(KS2.5; HH2.4; HH2.8; HH1.8; HH2.7; HH1.9; 

CC6.1;CC6.4;CC1.5; CC1.2; 

CC1.4;CC1.1;CC1.3;HH3.1;KS2.1;KS3.1phần 

còn lại)  

UBND huyện  Trung tâm TMD 16,68   16,68   

Theo QH phân khu 1/2000 

và quy hoạch 1/500 

  

16 

Khu du lịch Bến Đầm gồm 9 khu (KS1b1; 

HH1b1;HH1b2;Hh3.2;KS1a.2; 

KS1a.3;KS1a.4;KS1a.5;HH1a.2) 

UBND huyện  Bến Đầm TMD 9,35   2,99   

Theo QH phân khu 1/2000 

và quy hoạch 1/500 

  

17 Khu đấu giá 0,77 ha (KS2.1) TT PTQĐ tỉnh Trung tâm 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

0,77   0,77 
Nhà nƣớc 

quản lý 

VB số 1999/SKHĐT-

ĐTKT ngày 2/10/2017 của 

Sở kế hoạch và đầu tƣ 

VB số 11464/UBND-VP 

ngày 24/11/2017 của 

UBND tỉnh  

  

18 Khu đất đấu giá 2,09ha tại huyện Côn Đảo TT PTQĐ tỉnh Trung tâm 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

2,09   2,09 
Nhà nƣớc 

quản lý 

QĐ số 3009/QĐ-UBND -

VP ngày 03/04/2018 của 

UBND tỉnh 

  

19 Khu du lịch Ong Biển     TMD 15,00   15,00       
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20 Khu đất 1,36ha tại trung tâm huyện Côn Đảo 
Trung tâm phát 

triển quỹ đất 

Đƣờng T. 

Phú- L.Thế 

Trân - P.Văn 

Đồng - Ngô 

Gia Tự 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

1,36   1,36 
nhà nƣớc 

quản lý 

VB số 3011/UBND-VP 

ngày 03/4/2018 của 

UBND tỉnh 

  

21 Khu khách sạn, biệt thự du lịch và dịch vụ (H2.2) 
UBND huyện 

Côn Đảo 
Trung tâm 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

1,22   1,22 
nhà nƣớc 

quản lý 

VB số 3477/UBND-VP 

ngày 16/4/2018 của 

UBND tỉnh 

  

22 
Khu đất 0,77ha tại Trung tâm Côn Sơn, huyện 

Côn Đảo 
TT PTQĐ tỉnh 

Đƣờng H. 

Quốc Việt - 

L. Thế Trân -

P.Văn Đồng 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

0,77   0,77 
nhà nƣớc 

quản lý 

CV số 6251/UBND-VP 

ngày 27/6/2019 của 

UBND tỉnh 

  

23 Khu đất 0,9 ha tại TT huyện Côn Đảo TT PTQĐ tỉnh Trung tâm 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

0,91   0,91 

đất nhà 

nƣớc + 

hộ dân 

Công văn số 10190/QĐ-

UBND ngày 10/10/2018 

của UBND tỉnh 

  

24 Khu đất 0,64 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo TT PTQĐ tỉnh Trung tâm 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

0,64   0,64 

đất nhà 

nƣớc + 

hộ dân 

CV số 11245/UBND-VP 

ngày 5/11/2018 của 

UBND tỉnh 

  

25 Khu đất 1,43 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo TT PTQĐ tỉnh Trung tâm 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

1,43   0,93 

đất nhà 

nƣớc + 

hộ dân 

CV số 11409/UBND-VP 

ngày 8/11/2018 của 

UBND tỉnh 

  

26 Khu đất 1,62 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo TT PTQĐ tỉnh Trung tâm 

Thƣơng 

mại dịch 

vụ 

1,62   1,39 

đất nhà 

nƣớc + 

hộ dân 

CV số 11279/UBND-VP 

ngày 6/11/2018 của 

UBND tỉnh 

  

VI Đất giao thông (24 dự án) 122,46   121,34       
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

1 Đƣờng trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

giao thông 

Trung tâm 

Đƣờng 

giao 

thông 

28,20   28,20 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NQ số 110/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2019 của 

HĐND tỉnh 

Quyết định 3147/QĐ -

UBND ngày 30/10/2017; 

Quyết định số 3600/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 

của UBND tỉnh về giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển 

KTXH 

Đang thực hiện 

BTGPMB theo 

từng giai đoạn 

2 Đƣờng Ngô Gia tự kéo dài đến KDC số 3 
UBND huyện 

Côn Đảo 

TT 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

4,45   4,45 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân  

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang thực hiện 

các thủ tục chuẩn 

bị đầu tƣ dự án 

3 

 Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm Côn 

Đảo (Hạng mục: Xây dựng một số tuyến đƣờng 

mới khu dân cƣ số 3 - giai đoạn 1+2) 

UBND huyện 

Côn Đảo 

KDC số 3, 

huyện Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

12,77   12,77 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân  

Nghị quyết số 70/NQ-

HĐND ngày 14/12/2018 

của HĐND tỉnh; Văn bản 

số 2498/UBND-QLDA 

ngày 15/8/2019 của 

UBND huyện 

Trình phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi 

công - dự toán 

4 
Xây dựng một số tuyến đƣờng theo QH khu Bến 

Đầm 

BQLDA 

ĐTXD huyện 

Khu Bến 

Đầm 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,59   0,59 
Đất nhà 

nƣớc  

Quyết định số 1153/QĐ-

UBND ngày 29/10/2018 

của UBND huyện; Quyết 

định số 449/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 của 

UBND huyện  

Thi công hoàn 

thành 

5 
 Cải tạo tuyến đƣờng vào cổng chính nghĩa trang 

Hàng Dƣơng (giai đoạn 2) 

BQLDA 

ĐTXD huyện 

TT 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,61   0,61 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân  

Quyết định số 638/QĐ-

UBND ngày 28/6/2018 

của UBND huyện; đã thi 

công lòng đƣờng, nay bổ 

sung thu hồi đất vỉa hè 

Thi công hoàn 

thành 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

6 Nâng cấp tuyến đƣờng Huỳnh Thúc Kháng  
UBND huyện 

Côn Đảo 

KDC số 3, 

huyện Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

5,02   5,02 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NQ số 110/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2019 của 

HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 51/NQ-

HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh; Quyết 

định số 2913/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của 

UBND tỉnh phê duyệt dự 

án 

Đang triển khai 

thi công xây 

dựng; Đang triển 

khai công tác bồi 

thƣờng GPMB 

7 
Nâng cấp tuyến đƣờng Võ Thi Sáu, huyện Côn 

Đảo 

BQLDA 

ĐTXD huyện 

TT 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

1,09   1,09 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1164/QĐ-

UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện; Quyết 

định số 410/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2019 của 

UBND huyện  

Đang triển khai 

thi công xây dựng 

công trình; Lập 

các thủ tục 

TH,BTGPMB 

8 
Xây dựng các tuyến đƣờng quy hoạch trục chính 

xung quanh khu TĐC 9A 

BQLDA 

ĐTXD huyện 

TT 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,82   0,82 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1320/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện  

Đã hoàn thành 

công tác lựa chọn 

nhà thầu và ký 

hợp đồng thi 

công xây dựng 

công trình trong 

tháng 7/2020; 

Đang thực hiện 

công tác 

BTGPMB và 

chuyển đổi mục 

đích SDĐ rừng 

9 Đƣờng Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch 
BQLDA 

ĐTXD huyện 

Khu 2, H. 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,45   0,45 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NQ số 31/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

10 
Tuyến dƣờng kết nối từ KDC 9a đến đƣờng 

Nguyễn Văn Cừ 

BQLDA 

ĐTXD huyện 

TT 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,42   0,42 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NQ số 32/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

11 
Xây dựng tuyến đƣờng theo quy hoạch khu dân 

cƣ phía Bắc Nghĩa trang Hàng Dƣơng 

BQLDA 

ĐTXD huyện 

TT 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

1,60   0,48 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NQ số 33/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

12 Nâng cấp đƣờng Lƣu Chí Hiếu Phòng Kinh tế  
TT 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,37   0,37 
Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định số 1007/QĐ-

UBND ngày 04/9/2020 

của UBND huyện, phê 

duyệt báo cáo KTKT 

Tổ chức lựa chọn 

nhà thầu xây lắp, 

giám sát 

13 
Kéo dài đƣờng trƣớc mặt Trƣờng THCS Lê Hồng 

Phong đến điểm giao với đƣờng Nguyễn Huệ 
Phòng Kinh tế  

TT 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,42   0,42 
Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định số 892/QĐ-

UBND ngày 14/8/2020 

của UBND huyện, phê 

duyệt báo cáo KTKT 

Tổ chức lựa chọn 

nhà thầu xây lắp, 

giám sát; Đang 

triển khai công 

tác bồi thƣờng 

GPMB 

14 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo 
Ban Quản lý 

cảng Bến Đầm 

Khu 10, 

huyện  

Côn Đảo 

Dịch vụ 

hậu cần 

cảng 

12,00   12,00 
Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định số 851/QĐ-

BTS ngày 24/10/2006 của 

Bộ Thủy sản 

- Quyết định số 3658/QĐ-

BNN-TCTS ngày 

19/9/2018 của Bộ 

NN&PTNT 

Đã tthực hiện 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

15 Kho bãi chứa hàng tại cảng Bến Đầm 
Ban Quản lý 

cảng Bến Đầm 

Khu 10, 

huyện  

Côn Đảo 

Dịch vụ 

hậu cần 

cảng 

3,22   3,22 
Đất nhà 

nƣớc 

 -Quyết định số 2079/QĐ-

UBND ngày 12/6/2007 

Đã tthực hiện 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

16 Nâng cấp đƣờng Dƣơng Thanh Khuyết 
BQLDA 

ĐTXD huyện 

Khu 2, H. 

Côn Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,10   0,10 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NQ số 32/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 
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Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

17 
Cảng tàu 

khách Côn Đảo 

Ban Quản lý 

cảng Bến Đầm 

Khu 5, 

huyện  

Côn Đảo 

Dịch vụ 

cảng tàu 

khách 

2,10   2,10 
Đất nhà 

nƣớc 

 -Quyết định số 2097/QĐ-

UBND ngày 14/6/2007; 

 -Quyết định số 1073/QĐ-

UBND ngày 12/5/2011; 

Đã tthực hiện 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

18 
Tuyến đƣờng nội bộ khu dân cƣ số 9 theo quy 

hoạch 

BQLDA 

ĐTXD huyện 
Trung tâm 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,66   0,66 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

19 
Tuyến đƣờng nối từ khu tái định cƣ trung tâm 

đến đƣờng Võ Thị Sáu 

BQLDA 

ĐTXD huyện 
Trung tâm 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,90   0,90 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

20 Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch 
BQLDA 

ĐTXD huyện 
Trung tâm 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,13   0,13 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

21 Bãi đậu xe chợ 

BQL dự án 

ĐTXD huyện 

Côn Đảo 

Trung tâm DGT 0,09   0,09   

Quy hoạch 1/2000 Trung 

tâm Côn Sơn đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt tại QĐ số 

1010/QĐ-UBND ngày 

28/4/2016 

  

22 Đƣờng xuống bãi tắm 
Ban QLDA 

ĐTXD 
Trung tâm DGT 0,44   0,44   

Quyết định số 15/QĐ-

UBND ngày 27/11/2017 

của UBND huyện  

  

23 
Bến cập tàu Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre 

Lớn 
BQL VQG 

Hòn Bảy 

Cạnh, Hòn 

Cau, Hòn 

Tre Lớn 

Phục vụ 

tuần tra, 

tiếp tế 

thực 

phần và 

khách 

đến đảo 

nhỏ 

0,15   0,15 
Đất nhà 

nƣớc 

Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND ngày 18/07/2019 
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Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
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án 
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thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

24 MR cảng hàng không Côn Sơn    Cỏ ống   45,86   45,86   

VB 1371/SXD-QHKT 

ngày 20/4/2020 của sở xây 

dựng tỉnh BRVT 

CV 12864/BGTVT-KHĐT 

ngày 16/12/2020 của Bộ 

GTVT 

  

VII Đất thủy lợi (10 dự án) 60,22   64,31       

1 Hồ chứa nƣớc Đất Dốc BQL VQG 

Khu vực Đất 

Dốc thuộc 

VQG 

Dữ trữ 

nƣớc 

PCCCR 

và phục 

vụ sinh 

hoạt dân 

cƣ 

4,68   4,68 
Đất nhà 

nƣớc 

Nghị quyết số 37/NQ-

HĐND ngày 18/07/2019 

  

2 
04 bể chứa nƣớc mƣa PCCCR (Mũi DK, Cầu Ma 

Thiên Lãnh, Nhà Bàn, Núi Chúa) 
BQL VQG 

Vƣờn Quốc 

Gia Côn Đảo 

Dự trữ 

nƣớc 

PCCCR 

0,05   0,05 
Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định 3783/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 

  

3 Hồ chứa ông Câu BLQ VQG 
Khu vực Bãi 

Ông Câu 

Hồ chứa 

nƣớc 

PCCCR 

và dự trữ 

nƣớc 

sinh hoạt 

2,99   2,99 
Đất nhà 

nƣớc 

Nghị quyết số 89/NQ-

HĐND ngày 25/10/2019 

4471/UBND-VP ngày 

14/5/2018 của UBND tỉnh 

  

4 Mở rộng, nạo vét hồ An Hải 
UBND huyện 

Côn Đảo 
TT Côn Đảo 

Hồ chứa 

nƣớc 
23,35   23,35 

Đất nhà 

nƣớc 

quản lý  

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh; PD chủ 

trƣơng đầu tƣ; QĐ số 

2941/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 của UBND 

tỉnh PD dự án 

Hoàn thiện hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi 

công dự toán; 

Đang triển khai 

công tác bồi 

thƣờng GPMB 
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Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 
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hiện 
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DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

5 Nâng cấp hệ thống cấp nƣớc Bến Đầm- Cỏ Ống 
UBND huyện 

Côn Đảo 

Bến Đầm - 

Cỏ Ống 
DTL 0,20   0,20 

Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định số 814/QĐ-

UBND ngày 28/4/2019 

của UBND tỉnh;Quyết 

định số 3600/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2018 của 

UBND tỉnh về giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển 

KTXH 

Đang triển khai 

thi công xây dựng 

công trình; Lập 

các thủ tục trình 

chuyển đổi mục 

đích SDĐR 

6 
Kiên cố hóa các tuyến mƣơng thu gom nƣớc của 

KDC số 3 

UBND huyện 

Côn Đảo 

KDC số 3, 

huyện Côn 

Đảo 

DTL 1,32   1,32 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Thông báo số 51/TB-

SKHĐT ngày 29/8/2019 

của Sở KHĐT; NQ số 

70/N-HĐND ngày 

14/12/2018 của HĐND 

tỉnh phê duyệt chủ trƣơng 

đầu tƣ; Quyết định số 

2913/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND 

tỉnh phê duyệt dự án. 

Đang triển khai 

thi công xây dựng 

công trình; Lập 

các thủ tục 

TH,BTGPMB. 

7 Hồ chứa nƣớc Suối Ớt 
UBND huyện 

Côn Đảo 
Khu Cỏ Ống 

Hồ chứa 

nƣớc 
2,18   2,18 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 2589/QĐ-

UBND ngày 17/09/2018 

của UBND tỉnh; Thông 

báo số 2193/SNN-TL ngày 

28/8/2019 của 

SNN&PTNT;Quyết định 

số 3600/QĐ-UBND ngày 

18/12/2018 của UBND 

tỉnh về giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển KTXH 

Đã thực hiện 

xong BTGPMB, 

đang triển khai 

thi công lòng hồ 

và đập tràn; Trình 

chuyển đổi mục 

đích SDĐ rừng 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

8 Nạo vét hồ Quang Trung 1 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

NN & PTNT 

Trung tâm 
Hồ chứa 

nƣớc 
21,75   21,75 

Đất nhà 

nƣớc 

quản lý  

- Nghị quyết số 

431/HĐND-VP ngày 

27/10/2017 của HĐND 

tỉnh về chủ trƣơng đầu tƣ 

'-Quyết định số 2317/QĐ-

UBND ngày 21/8/2018 

của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt dự án đầu tƣ 

'-Quyết định số 3600/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 

của UBND tỉnh về giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển 

KTXH 

Đang thực hiện 

9 Hồ chứa nƣớc Lò Vôi 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

NN & PTNT 

Trung tâm 
Hồ chứa 

nƣớc 
3,70   3,70 

Đất nhà 

nƣớc 

quản lý  

QĐ số 152/QĐ - UBND 

ngày 22/1/2019 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 3001/QĐ-

UBND ngày 25/10/2018 

của UBND tỉnh về việc 

xây dựng dự án đầu tƣ 

'-Quyết định số 3600/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 

của UBND tỉnh về giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển 

KTXH 

Đang thực hiện 

BTGPMB 

10 Hồ chứa nƣớc Đầm Trầu 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

NN & PTNT 

Cỏ Ống 
hồ chứa 

nƣớc 
4.09   4,09 

Đất nhà 

nƣớc 

4471/UBND-VP ngày 

14/5/2018 của UBND tỉnh 

  

VIII Đất công trình năng lƣợng (03 dự án)   13,46   13,46       
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

1 Công viên năng lƣợng mặt trời  

Công ty 

TNHH năng 

lƣợng xanh 

Côn Đảo 

Khu Đất Dốc DNL 8,95   8,95 
Đất nhà 

nƣớc 

1021/SXDKTQH ngày 

18/6/2015 

VB số 3841/UBND-VP 

ngày 4/6/2015 của UBND 

tỉnh 

Đang thực hiện 

2 
Cấp điện bằng nguồn điện mặt trời cho huyện 

Côn Đảo 

Tổng công ty 

Điện lực miền 

nam  

Bãi Đất Dốc, 

huyện Côn 

Đảo 

Đất năng 

lƣợng 
4,40   4,40 

Đất nhà 

nƣớc 

Công văn số 2231/UBND-

VP ngày 07/4/2016 của 

UBND tỉnh Bà Ria - Vũng 

Tàu  

Đang triển khai 

thực hiện 

3 Trạm điện 110 KV  

Khu 3, 

Huyện Côn 

Đảo 

Đất năng 

lƣợng 
0,11  0,11  

 Đang triển khai 

thực hiện cơ sở 

pháp lý 

IX Đất bƣu chính viễn thông (2 dự án)   1,06   1,06       

1 Trạm viễn thông cỏ ống 
VNPT tỉnh 

BRVT 
Cỏ ống DBV 0,75   0,75   

Văn bản 3285/UBND - VP 

ngày 21/04/2017 của 

UBND tỉnh BR-VT  

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 

2 Trạm viễn thông Bến Đầm 
VNPT tỉnh 

BRVT 
Bến Đầm DBV 0,31   0,31   

Văn bản 3285/UBND - VP 

ngày 21/04/2017 của 

UBND tỉnh BR-VT  

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 

X Đất cơ sở văn hóa (04 dự án) 15,37   15,37       

1 Xây dựng quảng trƣờng trung tâm Côn Đảo 
BQLDA 

ĐTXD huyện 
TT Côn Đảo 

Quảng 

trƣờng 
1,00   1,00 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân  

Quy hoạch 1/2000 Khu 

trung tâm Côn Đảo 

  

2 
Tôn tạo di tích văn hóa đƣờng vào cổng chính 

nghĩa trang Hàng Dƣơng 

BQLDA 

ĐTXD huyện 
TT Côn Đảo Di tích 13,00   13,00 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân  

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

3 Trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình tỉnh 
Đài PT-TH 

tỉnh BRVT 
T+B86+E86 

TrẠm 

tiếp sóng 

chƣơng 

trình PT-

TH 

0,80   0,80 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

-Văn bản số 1274/UBND-

VP ngày 17/3/2011 về việc 

thỏa thuận địa điểm để 

khảo sát, lập dự án đầu tƣ 

xây dựng 03 trạm tiếp 

sóng phát thanh truyền 

hình của tỉnh tại huyện 

Côn Đảo và Văn bản số 

7464/UBND-VP ngày 

09/10/2014. VB số 

535/UBND-VP ngày 

26/10/2015 về việc điều 

chỉnh TTĐĐ dự án đầu tƣu 

xây dựng 03 trạm tiếp 

sóng phát thanh truyền 

hình của tỉnh tại huyện 

Côn Đảo. 

Đã xây dựng 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

4 Đài tƣởng niệm trung tâm   Trung tâm DVH 0,57   0,57   

Số 2163/QĐ-TTg về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch tổng thể bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử quốc gia (Dự 

thảo tỉnh) 

Có chuyển tiếp 

2021-2030 

XI Đất y tế (02 dự án)       2,03   2,03       

1 Trung tâm y tế dự phòng   Trung tâm DYT 0,82   0,82   
    

2 Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo 

BQLDA 

CN.DD&CN 

tỉnh 

Huyện Côn 

Đảo 

Xây 

dựng 

trung 

tâm y tế 

1,21   1,21 

Đất nhà 

nƣớc, đất 

dân 

Nghị quyết số 89/NQ-

HĐND ngày 25/10/2019; 

Công văn 555/UBND-YT 

ngày 02/03/2020 

  

XII Đất cơ sở giáo dục đào tạo (9 dự án) 3,80   3,80       
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

1 Trƣờng mầm non Côn Đảo 
UBND huyện 

Côn Đảo 
TT Côn Đảo 

Trƣờng 

học 
0,52   0,52 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 3148/QĐ - 

UBND ngày 30/10/2017 

của UBND tỉnh; Quyết 

định số 2234/QĐ - UBND 

ngày 14/8/2018 của 

UBND tỉnh 

Đã thi công hoàn 

thành và bàn giao 

đƣa vào sử dụng 

2 Trƣờng THCS khu dân cƣ số 3 K11 
BQLDA 

ĐTXD huyện 

KDC số 3, 

huyện Côn 

Đảo 

Trƣờng 

học 
0,47   0,47 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

3 
Xây dựng điểm trƣờng cấp I+II khu Bến Đầm 

K13 

BQLDA 

ĐTXD huyện 

Khu Bến 

Đầm 

Trƣờng 

học 
0,50   0,50 

Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

4 Trƣờng mầm non khu dân cƣ số 3 K9 
BQLDA 

ĐTXD huyện 

KDC số 3, 

huyện Côn 

Đảo 

Trƣờng 

học 
0,50   0,50 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

5 Trƣờng tiểu học Côn Đảo k10 
UBND huyện 

Côn Đảo 

KDC số 3, 

huyện Côn 

Đảo 

Trƣờng 

học 
0,50   0,50 

Đất nhà 

nƣớc 

NQ số 78/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 của 

HĐND tỉnh phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ,Quyết định 

số 947/QĐ-UBND ngày 

17/4/2019 của UBND tỉnh 

Thi công xây 

dựng công trình; 

Đang triển khai 

công tác bồi 

thƣờng GPMB 

6 Trƣờng tiểu học Côn Đảo 

BQL dự án 

ĐTXD huyện 

Côn Đảo 

Bến Đầm 
Trƣờng 

học 
0,42   0,42 

đất nhà 

nƣớc 

QĐ số 874/QĐ - UBND 

ngày 30/10/2017 của 

UBND huyện 

TTr số 40/TTr-UBND 

ngày 29/3/2018 của 

UBND huyện 

  

7 Trƣờng THCS (TH 2.1)     
Trƣờng 

học 
0,25   0,25   

QH chi tiết 1/500 khu đô 

thị dịch vụ phia Tây Bắc 

hồ Quang Trung 1 và phía 

tây Hồ An Hải 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

8 Trƣờng tiểu học (TH 2.2)     
Trƣờng 

học 
0,47   0,47   

QH chi tiết 1/500 khu đô 

thị dịch vụ phia Tây Bắc 

hồ Quang Trung 1 và phía 

tây Hồ An Hải 

  

9 Trƣờng mầm non (TH 2.3)     
Trƣờng 

học 
0,17   0,17   

QH chi tiết 1/500 khu đô 

thị dịch vụ phia Tây Bắc 

hồ Quang Trung 1 và phía 

tây Hồ An Hải 

  

XIII Đất thể dục, thể thao (01 dự án) 5,37   5,37       

1 Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa TTTT 
UBND huyện 

Côn Đảo 
TT Côn Đảo 

Trung 

tâm văn 

hóa 

5,37   5,37 
Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

XIV Đất di tích lịch sử (1 dự án) 1,99   1,99       

1 Chùa Núi Một 
Chùa Vân Sơn 

Núi Một 
Khu An Hải 

Đất di 

tích lịch 

sử văn 

hóa 

1,99   1,99 
Đất nhà 

nƣớc 

VB số 1424/TNMT của 

phòng TNMT huyện Côn 

Đảo ngày 5/12/2018 

Đã đo đạc lập 

HSĐC, đang thực 

hiện thủ tục giao 

đất 

XV Đất bãi thải xử lý chất thải (02 dự án) 3,40   3,40       

1 
Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải khu trung tâm 

Côn Đảo 

UBND huyện 

Côn Đảo 

TT 

 Côn Đảo 

Đất rác 

thải 
1,48   1,48 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1422/QĐ-

UBND ngày 07/6/2019 

của UBND tỉnh 

Thi công xây 

dựng công trình; 

Đang triển khai 

công tác bồi 

thƣờng GPMB 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

2 

Xây dựng đƣờng vào, tƣờng rào và chuẩn bị mặt 

bằng nhà máy xử lý rác Côn Đảo (tên dự án cũ: 

Nhà máy xử lý rác tại huyện Côn Đảo) 

UBND huyện 

Côn Đảo 

Khu Bến 

Đầm 

Đất rác 

thải 
1,92   1,92 

Ban quản 

lý VQG 

CĐ quản 

lý 

Quyết định số 1671/QĐ - 

UBND ngày 01/7/2019 

của UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án đã đƣợc 

phê duyệt báo cáo 

KTKT; Trình TT 

chuyển mục đích 

sử dụng đất rừng; 

Lập các thủ tục 

BTGPMB 

XVI Đất ở (6 dự án) 6,82   6,82       

1 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cƣ trung tâm huyện 

Côn Đảo (tên dự án cũ: Cơ sở hạ tầng khu TĐC 

theo quy hoạch trung tâm Côn Đảo khu 9A) 

UBND huyện 

Côn Đảo 

TT 

Côn Đảo 

Cụm dân 

cƣ 
2,63   2,63 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 3104/QĐ - 

UBND ngày 31/10/2018 

của UBND tỉnh; Quyết 

định số 1888/QĐ - UBND 

ngày 25/7/2019 của 

UBND tỉnh: 

Khởi công tháng 

6/2020. Đang tạm 

dừng theo thông 

báo của Tỉnh ủy 

và UBND tỉnh do 

CMĐSDĐ rừng 

2 Nhà ở xã hội UBND huyện 
TT 

Côn Đảo 

Cụm dân 

cƣ 
0,64   0,64 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 04/08/2020 

của HĐND tỉnh 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

và triển khai công 

tác bồi thƣờng 

GPMB 

3 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cƣ Lô K 

Phòng TNMT 

huyện Côn 

Đảo 

Trung tâm 
Khu dân 

cƣ 
0,80   0,80 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

QĐ số 1031/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2014 của 

UBND huyện 

Đang thực hiện 

BTGPMB 

4 Hạ tầng lô E 
BQLDA 

ĐTXD huyện 
Trung tâm 

Khu dân 

cƣ 
1,74   1,74 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

5 Khu đất 95,7m2  UBND huyện  

Đƣờng Phạm 

Văn Đồng, 

khu 8, huyện 

Côn Đảo 

TMD 0,01   0,01 
Nhà nƣớc 

quản lý 

3865/UBND-VP ngày 

21/4/2020 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

6 
Giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân không thông 

qua đầu giá 

hộ gia đình cá 

nhân 
Toàn huyện ONT 1,00   1,00 

đất nhà 

nƣớc + 

hộ dân 

Đất dôi dƣ: Thông báo số 

377/Huyện ủy ngày 

14/8/2014 công văn 

1180/UBND ngày 

10/7/2014 của UBND 

Huyện giao lại đất thu hồi: 

Thông báo 167/TB-UBND 

ngày 12/10/2015 

  

XVII Đất trụ sở cơ quan (1 dự án) 2,75   2,75       

1 Xây dựng Trung tâm hành chính mới 
UBND huyện 

Côn Đảo 

Khu 3, 

Huyện  

Côn Đảo 

Trung 

tâm 

hành 

chính 

2,75   2,75 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

XVIII Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp (3 dự án) 1,27   0,44       

1 Trạm kiểm lâm Đất Thắm BQL VQG Đất Thắm 
Trụ sở 

làm việc 
1,00   0,17 

Đất nhà 

nƣớc 

Quyết định 3782/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 

  

2 Chốt kiểm dịch động vật Bến Đầm P.Kinh tế 
Khu Bến 

Đầm 

Chốt 

kiểm 

dịch 

0,15   0,15 
Nhà nƣớc 

quản lý 

-VB số 343/UBND-VP 

ngày 18/01/2012 và Công 

văn số 3326/UBND-VP 

ngày 20/5/2014 của 

UBND tỉnh và TB số 

167/TB-UBND ngày 

09/7/2014 của UBND 

huyện CĐ 

Đã thực hiện, 

đang làm thủ tục 

giao đất 

3 Văn phòng đại diện cảng vụ hàng hải 
Cảng vụ hàng 

hải 
Bến Đầm Trụ sở 0,12   0,12 

Đất nhà 

nƣớc 

7752/UBND-VP ngày 

08/11/2013 của UBND 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 

XIX Đất nghĩa trang, nghĩa địa (1 dự án) 5,50   5,50       
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

1 Nghĩa trang nhân dân huyện Côn Đảo 

BQLDA 

CN.DD&CN 

tỉnh 

Huyện Côn 

Đảo 

Xây 

dựng 

nghĩa 

trang 

5,50   5,50 Đất rừng 

Ngày 13/11/2019, Sở Xây 

dựng có Văn bản số 

3744/SXD-QHKT 

VB số 5607/STNMT-

CCQLDĐ ngày 31/8/2020 

của Sở TNMT 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 

XX Đất sản xuất vật liệu xây dựng (1 dự án)       1,76   1,76       

1 Mỏ khai thác vật liệu san lấp số 04CĐ 
DNTN Gas 

Thu tâm 
Bến Đầm 

Đất sản 

xuất vật 

liệu xây 

dựng 

1,76 

  

1,76 
đất nhà 

nƣớc 

GP số 66/GP-UBND ngày 

3/10/2018 của UBND tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu 

  

XXI Đất sinh hoạt cộng đồng (03 dự án) 1,76   1,47       

1 Xây dựng Nhà làm việc KDC số 10 
BQLDA 

ĐTXD huyện 

KDC số 10, 

huyện Côn 

Đảo 

Trụ sở, 

nhà làm 

việc 

1,06   1,06   

Quyết định số 1521/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

của UBND huyện 

  

2 
Xây dựng Nhà làm việc chung cho các KDC số 

5,6,8 

BQLDA 

ĐTXD huyện 

TT 

Côn Đảo 

Trụ sở, 

nhà làm 

việc 

0,35   0,20   

 

Quyết định số 1663/QĐ-

UBND ngày 30/12/2019 

của UBND huyện 

  

3 Xây dựng Nhà làm việc chung KDC số 7,9 
BQLDA 

ĐTXD huyện 

TT 

Côn Đảo 

Trụ sở, 

nhà làm 

việc 

0,35   0,21   

 

Quyết định số 1663/QĐ-

UBND ngày 30/12/2019 

của UBND huyện 

  

XXII Đất khu vui chơi giải trí công cộng (3 dự án) 91,40   91,40       

1 Công viên dành cho trẻ em 
BQLDA 

ĐTXD huyện 
Trung tâm 

Công 

viên 
0,76   0,76 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Quy hoạch 1/2000 Khu 

trung tâm Côn Đảo 

  

2 Nhà vệ sinh công cộng 

BQL Công 

trình công 

cộng 

Đƣờng 

Nguyễn Huệ 

Công 

trình sự 

nghiệp 

0,02   0,02 
Đất nhà 

nƣớc 

Hiện trạng đã sử dụng từ 

năm 2002 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 
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STT Tên dự án 
Chủ đầu 

tƣ/Quản lý 

Địa điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 

Nguồn 

gốc đất 
Căn cứ pháp lý 

Tiến độ thực 

hiện 
Tổng 

DT dự 

án 

Đã 

thực 

hiện 

Thực 

hiện 

2021-

2030 

3 Đất công viên - thể dục thể thao       90,62   90,62   

QH 1/2000 và QH chi tiết 

1/500 khu đô thị dịch vụ 

phia Tây Bắc hồ Quang 

Trung 1 và phía tây Hồ An 

Hải 

  

XXIII Đất nông nghiệp khác (2 dự án) 9,06   9,06       

1 
Trạm ứng dụng và chuyển giao công nghệ huyện 

Côn Đảo 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
TT Côn Đảo Trụ sở 1,28   1,28 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

VB thỏa thuận địa điểm 

3286/UBND-VP ngày 

15/5/2015 của UBND tỉnh 

BRVT 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 

2 
Trại sản xuất hoa và rau sạch áp dụng công nghệ 

cao 
  

Khu 3, 

Huyện Côn 

Đảo 

Nông 

nghiệp 

công 

nghệ cao 

7,78   7,78 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

VB số 2824/SKHĐT -ĐT 

dự án trồng rau củ quả ứng 

dụng công nghệ cao tại 

huyện Côn Đảo - HTX 

Nông nghiệp và thủy sản 

Côn Đảo 

Đang đấu thầu, 

lựa chọn nhà đầu 

tƣ 
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Phụ lục 1.3 

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Stt LOẠI ĐẤT Mã 

Hiện trạng Quy hoạch Chênh 

lệch 

(ha) 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 7.578,87 100,00 7.578,87 100,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 6.710,46 88,54 6.320,86 83,40 -389,60 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 178,64 2,36 107,89 1,42 -70,75 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 75,08 0,99 42,70 0,56 -32,38 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA           

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 75,08 0,99 42,70 0,56 -32,38 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 103,56 1,37 65,19 0,86 -38,37 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 6.530,50 86,17 6.202,65 81,84 -327,85 

1.2.1  Đất rừng sản xuất RSX           

1.2.2  Đất rừng phòng hộ RPH 629,47 8,31 336,70 4,44 -292,77 

1.2.3  Đất rừng đặc dụng RDD 5.901,03 77,86 5.865,95 77,40 -35,08 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,32 0,02 1,26 0,02 -0,06 

1.4 Đất làm muối LMU           

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH     9,06 0,12 9,06 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 716,22 9,45 1.108,13 14,62 391,90 

2.1 Đất quốc phòng CQP 91,73 1,21 92,72 1,22 0,99 

2.2 Đất an ninh CAN 2,63 0,03 3,12 0,04 0,49 

2.3  Đất khu công nghiệp SKK           

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN     19,44 0,26 19,44 

2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 96,61 1,27 165,76 2,19 69,15 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,57 0,01 1,98 0,03 1,41 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS           

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm  
SKX 5,18 0,07 5,18 0,07   

2.9 Đất hạ tầng DHT 437,53 5,77 593,63 7,83 156,10 

2.9.1 Đất giao thông DGT 287,41 3,79 378,25 4,99 90,84 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 63,63 0,84 84,19 1,11 20,56 

2.9.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 7,36 0,10 20,80 0,27 13,44 

2.9.4 Đất cơ sở y tế DYT 1,48 0,02 3,51 0,05 2,03 

2.9.5 Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 6,79 0,09 9,65 0,13 2,86 

2.9.6 Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 1,29 0,02 6,66 0,09 5,37 

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 3,00 0,04 16,35 0,22 13,35 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,74 0,02 1,79 0,02 0,05 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG           

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 60,67 0,80 62,01 0,82 1,34 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,48 0,01 3,88 0,05 3,40 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON           

2.9.13 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 1,60 0,02 7,10 0,09 5,50 

2.9.14 Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH           
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Stt LOẠI ĐẤT Mã 

Hiện trạng Quy hoạch Chênh 

lệch 

(ha) 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.9.15 Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH           

2.9.16 Đất chợ DCH 2,08 0,03 0,86 0,01 -1,22 

2.10 Đất có danh lam thắng cảnh DDL           

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH     0,99 0,01 0,99 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 3,78 0,05 94,61 1,25 90,83 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 36,65 0,48 89,49 1,18 52,84 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT           

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 5,25 0,07 5,42 0,07 0,17 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 8,44 0,11 8,48 0,11 0,04 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG           

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN           

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,13 0,01 1,13 0,01   

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 6,91 0,09 6,68 0,09 -0,23 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 19,82 0,26 19,50 0,26 -0,32 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 152,19   149,89 1,98 -2,30 

3.1 Đất bằng chƣa sử dụng BCS 152,19   149,89     

3.2 Đất đồi núi chƣa sử dụng DCS           

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS           
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Phụ lục 1.4:  

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÕNG - AN NINH 

STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện trạng  

2020 

Quy hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

I Đất quốc phòng 
 

91,73 92,72 0,99 

1 Trạm ra đa vùng 4 điểm 1 Núi Thánh Giá 1,84 1,84   

2 Trạm ra đa vùng 4 điểm 2 Núi Thánh Giá 9,67 9,67   

3 Đại đội 8 Khu A An Hội 0,47 0,47   

4 Đại đội 8 Khu B An Hội 6,95 6,95   

5 Kho đạn Trung tâm 4,36 4,34 (0,02) 

6 Đại đội 7 Trung tâm 5,95 5,95   

7 Đại đội 9 Bãi Đất Dốc 10,43 10,43   

8 BCHQS huyện Côn Đảo Trung tâm 1,65 1,65   

9 Tiểu đoàn 792 Trung tâm 2,98 2,98   

10 Đại đội 10 (Nhà Bàn) Nhà Bàn 4,03 4,03   

11 Nhà khách huyện Đội Trung tâm 0,12 0,12   

12 Đại đội bộ binh số 2 Trung tâm 3,81 2,92 (0,89) 

13 Tiểu đoàn 5 Trung tâm 0,98 0,92 (0,06) 

14 Đồn biên phòng 540 (Điểm 1 Cỏ Ống) Cỏ Ông 2,73 1,43 (1,30) 

15 Đồn biên phòng 540 (Điểm 2 Bến Đầm) Bến Đầm 1,01 1,01   

16 Đồn biên phòng 540 Trung tâm 0,26 0,26   

17 Đƣờng hầm B2 Trung tâm 3,31 3,31   

18 Doanh trại nhà máy Z49 Trung tâm 0,15 0,15   

19 Kho Cảng Quân Khu 7 (ĐÃ XONG) Bến Đầm 2,62 2,62   

20 Trạm KS Hòn Cau/CĐảo Hòn Cau 0,87 0,87   

21 Nhà công vụ cho lực lƣợng vũ trang (xong) Trung tâm 0,43 0,43   

22 Đồn BP 540 Trung tâm 0,43 0,43   

23 Bộ tƣ lệnh cảnh sát biển Trung tâm 8,51 8,51   

24 Trạm T19 (XONG) Khu Hải An 2,36 2,36   

25 Công Trình TB 10 Bến Đầm 6,39 6,39   

26 TB 10 Bến Đầm 0,25 0,25   

27 trạm rada 590 Khu A (Đỉnh Núi Thánh Gía) Núi Thánh Giá 2,85 2,85   

28 Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Bến Đầm 3,06 3,06   

29 Trạm ra đa Phòng không 367 Trung tâm 0,28 0,28   

30 Trạm ra đa Phòng không 367 Trung tâm 3,00 3,00   

31 Kho lƣỡng dụng Huyện Côn Đảo Trung tâm   1,26 1,26  

32 Công trình quân sự chốt ông đụng chốt Ông Đụng   2,00 2,00  

II Đất an ninh 
 

2,63 3,12 0,49  

1 Trụ sở công an Huyện Côn Đảo Trung tâm 2,17 2,19 0,02  

2 Trạm an ninh sân bay Cỏ Ống Cỏ Ống 0,26 0,26   

3 Nhà an toàn công an tỉnh Trung tâm 0,05 0,05   

4 Công An Bến Đầm (xong) Bến Đầm 0,14 0,14   
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STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện trạng  

2020 

Quy hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

5 Nhà công vụ công an huyện Côn Đảo Trung tâm   0,2 0,20  

6 Trụ sở phòng cháy chữa cháy Trung tâm   0,27 0,27  
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Phụ lục 1.5:  

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP - ĐẤT 

THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ 

STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện 

trạng  

2020 

Quy 

hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

I Đất thƣơng mại, dịch vụ 
 

96,61 165,76 69,15 

1 Khu du lịch sinh thái POULO - CONDOR Cỏ Ống 29,24 29,24   

2 SIXSENSES HIDEAWAY Bãi Đất Dốc 23,18 23,18   

3 Công ty ATC Trung tâm 1,09 1,09   

4 CT du lịch SaiGon TOURIST Trung tâm 0,55 0,55   

5 CT du lịch SaiGon TOURIST Trung tâm 0,58 0,58   

6 Khách sạn Phi Yến Trung tâm 0,21 0,21   

7 Du lịch san hô xanh Trung tâm 1,65 1,65   

8 Công ty ngọc trai (văn phòng) Bến Đầm 0,22 0,22   

9 Du lịch Biển Đảo Trung tâm 0,49 0,49   

10 Khu du lịch nghỉ mát và thể thao Việt Nga Bến Đầm 6,78 6,78   

11 Nhà khách Công Đoàn Trung tâm 0,90 0,85 (0,05) 

12 Sài Gòn TOURIST Trung tâm 0,60 0,60   

13 Doanh nghiệp tƣ nhân Hoàng anh Đào Trung tâm 0,28 0,19 (0,09) 

14 Nhà nghỉ ATC Trung tâm 0,09 0,09   

15 Công ty du lịch ATC Trung tâm 0,06 0,06   

16 Cty TNHH Côn Đảo Resort Trung tâm 0,60 0,60   

17 CT TNHH dịch vụ và thƣơng mại du lịch vũng tàu Cỏ Ống 4,39 4,39   

18 
Xây dựng 2 bể điều hòa áp đầu các tuyến Bến Đầm, 

Cỏ Ống 

Bến Đầm, 

Cỏ Ống 
0,05 0,05   

19 Cửa hàng bình ổn giá Côn Đảo Trung tâm 0,05 0,05   

20 
Dự án siêu thị hoa quả, rau sạch và dịch vụ Hoa Hồng 

Vàng (xong) 
Trung tâm 0,13 0,13   

21 Cty cổ phần công trình giao thông Tỉnh BRVT Trung tâm 0,10 0,10   

22 
Trạm kinh doanh xăng dầu Thu Tâm (đƣờng Phạm 

Văn Đồng) 
Trung tâm 0,12 0,12   

23 Trạm KD xăng dầu Hà Lộc Bến Đầm 0,14 0,14   

24 Trạm xăng dầu tại Bến Đầm Bến Đầm 0,12 0,12   

25 trạm KD xăng dầu Trung tâm 0,18 0,18   

26 DNTN Hải An Trung tâm 1,29 0,96 (0,33) 

27 Cty TNHH Quyết Thắng Trung tâm 1,98   (1,98) 

28 Đất hộ gia đình cá nhân Trung tâm 0,26 0,26   

29 
CT TNHH Glatea Việt Nam(khu nuôi cấy ngọc trai 

biển) 
Bến Đầm 1,97 1,97   

30 Nhà máy nƣớc đá Thu Tâm Trung tâm 0,47 0,47   

31 DNTN Quyết Thắng Trung tâm 0,12 0,05 (0,07) 

32 DNTN Thái Bình (sx nƣớc mắm) Bến Đầm 0,36 0,35 (0,01) 

33 DNTN Hòa Thuận (thu mua chế biến thủy sản) Bến Đầm 0,22 0,22   
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STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện 

trạng  

2020 

Quy 

hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

34 Nhà máy bột cá, công ty TNHH Văn Thái Bến Đầm 0,71 0,71   

35 DNTN Thiên Thanh (thu mua chế biến thủy sản) Bến Đầm 0,20 0,20   

36 DNTN Minh Thắng (chế biến thủy sản) Bến Đầm 0,14 0,14   

37 DNTN Hồng Dũng (sản xuất nƣớc đá) Bến Đầm 0,21 0,21   

38 DNTN Kim ánh Trung tâm 0,22 0,22   

39 DNTN Phúc Hậu (nhà máy nƣớc đá) Bến Đầm 0,23 0,23   

40 DNTN gas Thanh Bình Trung tâm 0,10 0,10   

41 Nhà máy nƣớc đá Đông Nam Trung tâm 0,74 0,74   

42 DNTN Thái Bình Trung tâm 0,29 0,17 (0,12) 

43 DNTN gas Thanh Bình Trung tâm 0,32 0,32   

44 DNTN Duy Phƣơng Trung tâm 0,82 0,82   

45 DNTN Nghĩa Hƣng Trung tâm 0,10 0,10   

46 CT Côn Sơn COSIMEX Bến Đầm 1,26 1,26   

47 DNTN Thu Tâm Trung tâm 3,82 2,90 (0,92) 

48 Khu du lịch An Hải (RS 3.1; RS3.2; BT 3.3) khu An Hải 7,95 7,95   

49 Khu đất đấu giá 1,96 Trung tâm 1,00 1,00   

50 
Trung tâm mua sắm Đảo Ngọc và dịch vụ du lịch xanh 

Côn Đảo 
Trung tâm   0,83 0,83  

51 
Xây dựng văn phòng đại diện kết hợp với dịch vụ 

SUPERDONG 
Trung tâm   0,50 0,50  

52 Khu đất đấu giá 1,73 (KS 2.2) Trung tâm   1,73 1,73  

53 Khu đất đấu giá 1,52 ha khu An Hải   1,52 1,52  

54 Khu đất đấu giá 1,42 ha Trung tâm   1,42 1,42  

55 Khu suối ớt Cỏ Ống   1,90 1,90  

56 Khu đất 533,4 m2 Trung tâm   0,05 0,05  

57 
Khu HH 1.6 (gồm khối trụ sở UBND, Phòng TN&MT, 

Nhà khách khí tƣợng…) 
Trung tâm   1,33 1,33  

58 Khu HH 1.7 Viện KS nhân dân, BQL CTCC…) Trung tâm   1,03 1,03  

59 Khu du lịch Phức hợp Lò Vôi khu Lò Vôi   5,62 5,62  

60 TMD khu đầm trầu 
Khu đầm 

trầu 
  26,89 26,89  

61 

Khách sạn, thƣơng mại dịch vụ trung tâm Côn Sơn 

gồm 16 khu 

(KS2.5; HH2.4; HH2.8; HH1.8; HH2.7; HH1.9; 

CC6.1;CC6.4;CC1.5; CC1.2; 

CC1.4;CC1.1;CC1.3;HH3.1;KS2.1;KS3.1phần còn lại 

Trung tâm   16,68 16,68  

62 

Khu du lịch Bến Đầm gồm 9 khu (KS1b1; 

HH1b1;HH1b2;Hh3.2;KS1a.2; 

KS1a.3;KS1a.4;KS1a.5;HH1a.2) 

Bến Đầm   2,99 2,99  

63 Khu đất 2,09 ha tại trung tâm Côn Sơn Trung tâm   2,09 2,09  

64 KDL ong biển (dự trữ TMD) khu đá trắng       

65 Khu đất 1,36 ha tại trung tâm Trung tâm   1,36 1,36  

66 Khu đất 1,22 ha tại Trung tâm (H2.2) Trung tâm   1,22 1,22  
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STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện 

trạng  

2020 

Quy 

hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

67 Khu đất 0,77 ha Trung tâm   0,77 0,77  

68 Khu đất 0,9 ha tại TT huyện Côn Đảo Trung tâm   0,91 0,91  

69 Khu đất 0,64 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo Trung tâm   0,64 0,64  

70 Khu đất 1,43 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo Trung tâm   0,93 0,93  

71 Khu đất 1,62 ha tại TT Côn Sơn, huyện Côn Đảo Trung tâm   1,39 1,39  

72 Trung tâm thƣơng mai Trung tâm   0,15 0,15  

73 Khu đất 0,77 ha Trung tâm   0,77 0,77  
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Phụ lục 1.6:  

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG 

NGHIỆP, ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP, ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, 

LÀM ĐỒ GỐM 

STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện 

trạng 

 2020 

Quy hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

I Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
 

0,57 1,98 1,41 

1 
Xí nghiệp sản xuất nƣớc đá (Cty Phƣơng Nam) da có quyết 

định giao đất 
Trung tâm 0,57 0,57 

 

2 
Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn Đảo công 

suất 3,000m3/ng.đêm 
Trung tâm 

 
0,35 0,35 

3 
Xây dựng nhà máy nƣớc sinh hoạt huyện Côn Đảo công 

suất 10,000m3/ng.đêm 
  1,06 1,06 

II Đất cụm công nghiệp 
  

19,44 19,44 

1 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm Bến Đầm 
 

19,44 19,44 

III Đất sản xuất vật liệu xây dựng 
 

5,18 5,18 
 

1 
Khu kh.thác VLXD Bến Đầm (mỏ 03CĐ- 05 CĐ) DNTN 

Hùng Châu 
Bến Đầm 3,21 3,21 

 

2 Xí nghiệp đá ốp lát Cỏ Ống 1,97 1,97 
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Phụ Lục 1.7:  

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAO THÔNG  

HUYỆN CÔN ĐẢO 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

Hiện 

trạng 

2020 

QH 

 2021-

2030 

Tăng 

giảm 

 
TỔNG DIỆN TÍCH 

 
287,41 378,25 90,44 

I Đƣờng Tỉnh 
 

42,22 47,69 5,47 

1  - Km7-Km11.44 
 

4,00 4,00   

2  - Km0-Km7 
 

5,25 5,25   

3 Đƣờng Bến Đầm Trung tâm 8,95 8,95   

4 Đƣờng Huỳnh Thúc Kháng Trung tâm 2,63 7,65 5,02 

5 Đƣờng Phan Chu Trinh Trung tâm 1,61 2,06 0,45 

6 Đƣờng Tây Bắc Côn Đảo 
 

19,79 19,79   

II Đƣờng huyện 
 

120,82 160,33 39,51 

1 Đƣờng Phạm Văn Đồng Trung tâm 2,85 2,85   

2 Đƣờng Ngã Ba Hàng Dƣơng Trung tâm 0,40 0,40   

3 Đƣờng vào trại Trung tâm 0,32 0,32   

4 Đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai Trung tâm 0,42 0,42   

5 Đƣờng Lê Hồng Phong Trung tâm 0,44 0,44   

6 Đƣờng Lê Duẩn Trung tâm 0,47 0,47   

7 Đƣờng Vũ Văn Hiền Trung tâm 0,98 0,98   

8 Đƣờng Lƣơng Thế Trân Trung tâm 0,94 0,94   

9 Đƣờng Ngô Gia Tự Trung tâm 0,78 0,78   

10 Đƣờng Nguyễn Duy Trinh Trung tâm 0,47 0,47   

11 Đƣờng Trần Phú Trung tâm 1,27 1,27   

12 Đƣờng Hòang Quốc Việt Trung tâm 0,86 0,86   

13 Đƣờng Nguyễn Văn Linh Trung tâm 4,89 4,89   

14 Đƣờng Nguyễn Đức Thuận Trung tâm 0,86 0,86   

15 Đƣờng Tôn Đức Thắng Trung tâm 2,85 2,85   

16 Đƣờng Nguyễn Huệ Trung tâm 1,63 1,63   

17 Đƣờng Lê Văn Việt Trung tâm 0,36 0,36   

18 Đƣờng Hòang Phi Yến Trung tâm 0,31 0,31   

19 Đƣờng Hồ Thanh Tòng Trung tâm 0,15 0,15   

20 Đƣờng Lê Đức Thọ Trung tâm 0,25 0,25   

21 Đƣờng Phạm Hùng Trung tâm 0,22 0,22   

22 Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi Trung tâm 0,04 0,04   

23 Đƣờng Chi khu B. Đầm-Hòn Bà Trung tâm 3,03 3,03   

24 Đƣờng Bến Đầm-Hòn Tre Cỏ Ống 2,00 2,00   

25 Các đƣờng nội bộ trung tâm, Cỏ ống, Bến Đầm 
Cỏ Ống, 

Bến Đầm 
64,41 55,34 -9,07 

26 Đƣờng Hồ Văn Mịch Trung tâm 0,99 0,99   

27 Đƣờng Hà Huy Giáp Trung tâm 1,23 1,23   
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28 Đƣờng Nguyễn Văn Cừ Trung tâm 0,49 0,49   

29 Đƣờng Nguyễn An Ninh Trung tâm 2,15 2,15   

30 Đƣờng Võ Thị Sáu Trung tâm 1,94 1,94   

31 Đƣờng trục phía bắc trung tâm Côn Đảo 

Phía bắc  

trung tâm 

CĐ 

  28,20 28,20 

32 
Xây dựng đƣờng song hành khu dân cƣ theo quy hoạch 

(đoạn còn lại) 

KDC số 5-  

TT CĐ 
0,12 0,12   

33 Đƣờng và kè quanh hồ Quang Trung 
TT Côn 

Sơn 
18,00 18,00   

34 
Cải tạo nâng cấp đƣờng và bãi đậu xe tại cổng Tây Bắc 

nghĩa trang Hàng Dƣơng 
Khu 2 1,01 1,01   

35 Cải tạo, nâng cấp đƣờng nội bộ khu dân cƣ số 8 
Khu dân 

cƣ số 8 
0,80 0,80   

36 Đƣờng vào Bãi Đầm Trầu Cỏ Ống 1,58 1,58   

37 
Các tuyến đƣờng quy hoạch chung quanh trƣờng THCS 

Côn Đảo 
Trung tâm 0,75 0,75   

38 Xây dựng một số tuyến đƣờng theo QH khu Bến Đầm Bến Đầm 0,59 0,59   

39 Xây dựng một số tuyến đƣờng theo QH KDC số 3 Khu 3   12,77 12,77 

40 
Nâng cấp đƣờng vào nghĩa trang Hàng Dƣơng (từ ngã 3 

Nguyễn Văn Linh - Nguyễn An Ninh đến cổng chính) 
Trung tâm   0,61 0,61 

41 Nâng cấp đƣờng Huỳnh Thanh Khiết Trung tâm        

42 
Tuyến đƣờng từ khu dân cƣ 9a đến đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ 
Trung tâm   0,42 0,42 

43 Nâng cấp đƣờng Lƣu Chí Hiếu Trung tâm        

44 
Kéo dài đƣờng trƣớc mặt THCS Lê Hồng Phong đến 

điểm giao với đƣờng Nguyễn Huệ 
Trung tâm    0,42 0,42 

45 
Xây dựng các tuyến đƣờng quy hoạch trục chính xung 

quanh khu TĐC 9A 
Trung tâm    0,82 0,82 

46 
Xây dựng tuyến đƣờng theo quy hoạch khu dân cƣ phía 

bắc Nghĩa Trang Hàng Dƣơng 
Trung tâm    0,48 0,48 

47 Tuyến đƣờng nội bộ khu dân cƣ số 9 theo quy hoạch Trung tâm    0,66 0,66 

48 Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch Trung tâm    0,13 0,13 

49 Bãi đậu xe chợ Trung tâm     0,09  0,09 

50 Đƣờng xuống bãi tắm Trung tâm     0,44  0,44 

51 Bến cập tàu Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre Lớn      0,15  0,15 

52 Đƣờng Ngô Gia tự kéo dài đến KDC số 3 Trung tâm     2,49  2,49 

53 
Tuyến đƣờng nối từ khu tái định cƣ trung tâm đến đƣờng 

Võ Thị Sáu 
Trung tâm     0,90  0,90 

III Cảng 
 

19,96 19,96   

1 Cảng Bến Đầm Bến Đầm 2,87 2,87   

2 Cảng Eact Wind Việt Nam 
 

1,27 1,27   

3 Ban QL cảng Bến Đầm Bến Đầm 0,42 0,42   

4 Cảng tàu khách CĐ Trung tâm 2,10 2,10   

5 Khu neo đậu tránh bão cảng Bến Đầm Bến Đầm 12,00 12,00   

6 Khu neo đậu tránh bão cảng Bến Đầm Bến Đầm 1,30 1,30   



Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo  Năm 2021 

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo 179 

IV Các loại bến bãi, sân bay 
 

104,41 150,27 45,86 

1 Kho bãi chƣa hàng tại Cảng Bến Đầm Bến Đầm 3,22 3,22   

2 Sân bay Cỏ Ống Cỏ Ống 101,19 147,05 45,86 
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Phụ lục 1.8:  

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỦY LỢI, ĐẤT CÔNG 

TRÌNH NĂNG LƢỢNG, ĐẤT CÔNG TRÌNH BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG, ĐẤT 

CƠ SỞ VĂN HÓA 

STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện 

trạng 

 2020 

Quy 

hoạch 

 2021-

2030 

Tăng 

(+) 

 Giảm 

(-) 

I Đất thủy lợi 
 

63,63 84,19 20,56 

1 Hồ Quang Trung Trung tâm 23,96 2,61 -21,35 

2 Hồ An Hải khu An Hải 18,00 23,35 5,35 

3 Kênh mƣơng nội đồng 
 

10,05 5,65 -4,40 

4 Hồ Quang Trung II Trung tâm 11,62 11,62   

5 Nạo vét Hồ Quang Trung Trung tâm   21,75 21,75 

6 Hồ chứa nƣớc Lò Vôi Lò Vôi   3,70 3,70 

7 Hồ chứa nƣớc Suối ớt Suối Ớt   2,18 2,18 

8 Kiên cố các tuyến mƣơng thu gom nƣớc của KDC số 3 Trung tâm   1,32 1,32 

9 Nâng cấp hệ thống cấp nƣớc Bến Đầm - Cỏ ống 
 

  0,20 0,20 

10 
04 bể chứa nƣớc mƣa PCCCR (Mũi DK, Cầu Ma Thiên 

Lãnh, Nhà Bàn, Núi Chúa)  
  0,05 0,05 

11 Hồ chứa ông Câu 
 

  2,99 2,99 

12 Hồ chứa nƣớc Đầm Trầu 
 

  4,09 4,09 

13 Hồ chứa nƣớc Đất Dốc 
 

  4,68 4,68 

II Đất công trình năng lƣợng 
 

3,00 16,35 13,35 

1 Nhà máy phát điện An Hội đi Bến Đầm 2,80 2,69 -0,11 

2 Xây dựng nhà điều hành sản xuất điện lực Côn Đảo Trung tâm 0,20 0,20   

3 CV Năng lƣợng mặt trời TERAWOOD Trung tâm   8,95 8,95 

4 Cấp điện bằng nguồn điện mặt trời cho huyện Côn Đảo Trung tâm   4,40 4,40 

5 Trạm điện 110 KV Trung tâm  0,11 0,11 

III Đất bƣu chính viễn thông 
 

1,74 1,79 0,05 

1 Bƣu điện Cỏ Ống Cỏ Ống 0,75   -0,75 

2 Đài Viển thông Côn Đảo Khu TT 0,16 0,16   

3 Bƣu điện Bến Đầm 0,18 0,18   

4 Bƣu điên TT Côn Đảo Trung tâm 0,20 0,20   

5 Trạm tiếp sóng Bến Đầm + Cỏ ống 
Bến Đầm, 

Cỏ Ống 
0,45 0,19 -0,26 

6 Trạm viễn thông Cỏ Ống Cỏ Ống   0,75 0,75 

7 Trạm viễn thông Bến Đầm Bến Đầm   0,31 0,31 

IV Đất văn hóa 
 

7,36 20,80 13,44 

1 Thƣ viện Trung tâm Côn Đảo Trung tâm 0,20 0,20   

2 Đền thờ nghĩa trang Hàng Dƣơng Trung tâm 2,50 2,50   

3 Trung tâm VH-TT huyện Côn Đảo Trung tâm 1,82 1,82   

4 Nhà bảo tàng Côn Đảo (Ban QL DTLSCM- UBQL) Trung tâm 1,99 1,86 -0,13 

5 Đài tƣởng niệm Võ Thị Sáu Trung tâm 0,17 0,17   

6 Trung tâm VH-TT huyện Côn Đảo Trung tâm 0,12 0,12   

7 Trung tâm văn hóa-HTCĐ KDC số 8 Trung tâm 0,01 0,01   
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STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện 

trạng 

 2020 

Quy 

hoạch 

 2021-

2030 

Tăng 

(+) 

 Giảm 

(-) 

8 Trung tâm văn hóa-HTCĐ KDC số 2 Trung tâm 0,33 0,33   

9 Trung tâm VHHTCĐ - KDC số 3 Trung tâm 0,23 0,23   

10 
Tôn tạo di tích văn hóa đƣờng vào cổng chính nghĩa 

trang Hàng Dƣơng 
Trung tâm   13,00 13,00 

11 Đài tƣởng niệm trung tâm Trung tâm   0,57 0,57 
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Phụ lục 1.9:  

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Y TẾ, ĐẤT GIÁO DỤC ĐÀO 

TẠO, ĐẤT THỂ DỤC THỂ THAO,ĐẤT CHỢ VÀ ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ 

VĂN HÓA 

STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện trạng  

2020 

Quy hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

I Đất cơ sở y tế   1,48 3,51   

1 Trung Tâm Quân Dân Y Trung tâm 1,26 1,26   

2 Trạm y tế Bến Đầm Bến Đầm 0,08 0,08   

3 Trạm y tế Cỏ Ống    0,15 0,15   

 4 Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo     1,21 1,21 

 5 Trung tâm y tế dự phòng     0,82 0,82 

II Đất cơ sở giáo dục - đào tạo   6,79 9,01 2,22 

  Cấp Mẫu giáo-Nhà trẻ   2,34 2,34   

1 Trƣờng mầm non Hƣớng Dƣơng Trung tâm 0,58 0,58   

2 Trƣờng mầm non Tuổi Thơ  Trung tâm 0,72 0,72   

3 Trƣờng MN Bến Đầm giai đoạn 1 Bến Đầm  0,52 0,52   

4 Trƣờng MN Côn Đảo (phát sinh mới) Trung tâm 0,52 0,52    

5 Trƣờng MN Côn Đảo (TH2.3) Trung tâm   0,17 0,17 

6 Trƣờng MN khu dân cƣ số 3 Trung tâm   0,50 0,50 

  Cấp Tiểu học   1,01 2,01 1,00 

1 Trƣờng tiểu học Cao Văn Ngọc Trung tâm 1,01 1,01   

2 Trƣờng tiểu học Côn Đảo (TH7.2) Trung tâm   0,50 0,50  

3 Trƣờng tiểu học Côn Đảo (TH7.2) Trung tâm   0,50 0,50  

  Cấp Trung học cơ sở   2,00 3,22 1,22 

1 Trƣờng THCS Côn Đảo (THCS Lê Hồng Phong) KDC số 9 2,00 2,00   

2 Trƣờng THCS khu dân cƣ số 3 KDC số 3   0,47 0,47 

3 Trƣờng THCS TH 2.1 KDC số 3   0,25 0,25 

4 Xây dựng điểm trƣờng cấp I + II khu Bến Đầm Bến Đầm    0,50 0,50 

  Cấp Trung học phổ thông   1,26 1,26   

1 Trƣờng THCS+THPT Võ Thị Sáu Trung tâm 1,26 1,26   

  Trường khác   0,18 0,18   

1 Nhà ở tập thể giáo viên Trung tâm 0,18 0,18   

III Đất chợ   2,08 0,90 -1,18 

1 Chợ Côn Đảo   0,9 0,9   

2 Chợ và khu du lịch hậu cần nghề cá tại Bến Đầm   1,18   -1,18 

IV Đất di tích lịch sử - văn hóa   60,67 62,01 1,34 

1 Nhà Chúa đảo Trung tâm 2,08 2,08   

2 Cầu tàu 914 Trung tâm 0,10 0,10   

3 Nhà Công quán Trung tâm 0,10 0,10   

4 Khu điều tra xét hỏi Trung tâm 0,05 0,05   

5 Sở Lò vôi Trung tâm 4,07 3,67 -0,40 

6 Trại chuồng bò Trung tâm 0,38 0,38   

7 Nghĩa trang Hàng Dƣơng Trung tâm 23,57 23,57   

8 Nghĩa trang hàng Keo Trung tâm 8,88 8,88   
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STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện trạng  

2020 

Quy hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

9 Sở Cò(nhà tƣởng niệm Võ Thị Sáu) Trung tâm 0,15 0,15   

10 Miếu Bà Phi Yến (An Sơn Miếu) An Hải 0,36 0,36   

11 Sở muối (trại giam Lê Hồng Phong) Trung tâm 0,25 0,25   

12 Khu di tích nhà tù CĐ Trung tâm 4,43 4,31 -0,12 

13 Trại giam số 2 (Phú Hải) Trung tâm 1,53 1,53   

14 Trại giam số 3 (Phú Sơn) Trung tâm 1,28 1,28   

15 Trại giam số 6 (Phú An) Trung tâm 9,49 9,49   

16 Trại giam số 7 (P.Bình - Chuồng Cọp Mỹ) Trung tâm 3,15 3,15   

17 Phát sinh(gần trung tâm văn hóa cộng đồng) Trung tâm 0,17 0,17   

18 Phát sinh (Bến Đầm) Trung tâm 0,01 0,01   

19 Đất di tích chƣa xác định tên Trung tâm 0,41 0,41   

20 Miếu Bà  Bến Đầm  0,08 0,08   

21 Chùa Núi Một An Hải 0,13 1,99 1,86 

V  Đất cơ sở thể dục- thể thao   1,29 6,66 5,37 

1 SVĐ 30/4 Côn Đảo Trung tâm 1,29 1,29   

2 Xây dựng giai đoạn 2 trung tâm văn hóa     5,37 5,37 
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Phụ lục 1.10:  

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN, ĐẤT XÂY 

DỰNG TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP; ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG, 

ĐẤT KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG 

STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện 

trạng  

2020 

Quy hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

I Đất trụ sở cơ quan  
 

5,25 5,42 0,17 

1 Huyện ủy Côn Đảo Khu TT 0,66   -0,66 

2 UBND huyện (mới) Khu TT 0,86   -0,86 

3 Huyện Ủy (cũ)  Khu TT 0,58 0,58   

4 Chi cục thuế Khu TT 0,15 0,15   

5 Kho bạc nhà nƣớc Khu TT 0,15 0,15   

6 Viện kiểm soát Côn Đảo Trung tâm 0,19 0,19   

7 Trung tâm bồi dƣỡng chính trị Trung tâm 0,18 0,18   

8 Thi hành án huyện Trung tâm 0,06 0,06   

9 Đài phát thanh xây dựng (đài phát thanh truyền hình) Trung tâm 0,57 0,57   

10 Trung tâm phát triển quỹ đất Trung tâm 0,66   -0,66 

11 VP Huyện ủy CĐ Trung tâm 0,02 0,02   

12 Đất trụ sở  Bến Đầm 0,19   -0,19 

13  Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo Trung tâm 0,79 0,79   

14 Phòng Tài nguyên CĐ Trung tâm 0,21   -0,21 

15 Trung tâm hành chính mới Trung tâm   2,75 2,75 

II  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
 

8,44 8,48 0,04 

1 trạm kiểm lâm Cỏ Ống Cỏ Ống 0,14 0,09 -0,05 

2 trạm kiểm lâm Ông Đụng Ông Đụng 0,17 0,17   

3 trạm kiểm lâm Hòn Cau Hòn Cau 0,16 0,16   

4 Chi nhánh trung tâm KTTNMT Trung tâm 0,03 0,03   

5 Trụ sở BQL công trình công cộng Trung tâm 0,18   -0,18 

6 BQL dự án Côn Đảo Trung tâm 0,08 0,08   

7 bảo hiểm xã hội Huyện Côn Đảo Trung tâm 0,1 0,1   

8 Trạm kiểm lâm Hòn Bảy Cạnh 
Hòn Bảy 

Cạnh 
0,03 0,03   

9 Trạm kiểm lâm Bến Đầm Bến Đầm 0,13 0,13   

10 Trạm kiểm lâm Hòn Tài Hòn Tài 0,03 0,03   

11 Trạm khí tƣợng thủy văn Trung tâm 0,61 0,61   

12 Trạm quan trắc môi trƣờng biển côn Đảo Trung tâm 0,10 0,10   

13 Nhà kho BQL công trình công cộng Trung tâm 0,02   -0,02 

14 Chung cƣ công vụ  Trung tâm 0,11 0,11   

15 Trạm kiểm lâm (Đội cơ động vƣờn quốc gia Côn Đảo) Trung tâm 0,05 0,05   

16 Trạm kiểm lâm Hòn Bà Hòn Bà 0,03 0,03   

17 Chung cƣ công vụ Trung tâm 0,71 0,71   

18 Chi cục hải quan Côn Đảo Trung tâm 0,6 0,6   
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STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện 

trạng  

2020 

Quy hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

19 Nhà liên cơ quan (phòng kinh tế cũ) Trung tâm 0,24 0,24   

20 MR Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện Côn Đảo Trung tâm 0,12 0,12   

21 Trụ sở các đơn vị sự nghiệp Trung tâm 0,81 0,81   

22 Nhà tiếp đón ngƣời có công tại huyện Côn Đảo Trung tâm 0,40 0,40   

23 Trụ sở hợp tác xã Mỹ Nghệ Côn Đảo (xong) Trung tâm 0,05 0,05   

24 Trụ sở đội giao thông công chánh Huyện Côn Đảo Trung tâm 0,31 0,31   

25 Ban quản lý khu du lịch (Viện kiểm sát nhân dân cũ) Trung tâm 0,11 0,11   

26 Vƣờn quốc gia Côn Đảo Trung tâm 1,27 1,27   

27 Hợp tác xã xây dựng Trung tâm 0,17 0,17   

28 Trạm Hải Đăng Hòn Bảy cạnh 
Hòn Bảy 

Cạnh 
0,13 0,13   

29 Đất trụ sở (tổng cục cảnh sát cũ) Trung tâm 0,27 0,27   

30 Ban quản lý cảng Bến Đàm Bến Đầm 0,42 0,42   

31 Xây dựng trụ sở làm việc trạm cung cấp nƣớc Côn Đảo Trung tâm 0,30 0,30   

32 
Trụ sở chi nhánh công ty bay dịch vụ Hàng không 

(VASCO) tại Côn Đảo 
Trung tâm 0,08 0,08   

33 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trung tâm 0,08 0,08   

34 Đất công trình sự nghiệp phát sinh Trung tâm 0,19 0,19   

35 BQL cảng Bến Đầm Bến Đầm 0,05 0,05   

36 Chốt kiểm dịch động vật Bến Đầm Bến Đầm 0,15 0,15   

37 Trụ sở chi cục thống kê  Trung tâm 0,03 0,03   

38 Văn phòng đại diện cảng vụ hàng hải Vũng Tàu  Bến Đầm   0,12 0,12 

39 Trạm kiểm lâm đất thắm 
 

  0,17 0,17 

IV Đất khu vui chơi giải trí công cộng 
 

3,78 94,61 90,83 

1 CV Phạm Văn Đồng P5 Trung tâm 0,57   -0,57 

2 Công viên Tôn Đức Thắng Trung tâm 0,34 0,34   

3 Công viên Thanh Niên Trung tâm 0,69 0,69   

4 Công viên Võ Thị Sáu Trung tâm 0,56 0,56   

5 Xây dựng công viên Nguyễn Huệ Trung tâm 0,15 0,15   

6 Công viên gần trƣờng THCS Võ Thị Sáu Trung tâm 0,18 0,18   

7 Công Viên gần chợ Trung tâm 0,29 0,29   

8 Công Viên Trung tâm 1,00 1,00   

9 Nhà vệ sinh công cộng Trung tâm   0,02 0,02 

10 Đất công viên cây xanh - TDTT Trung tâm    90,62  90,62 

11 CV giành cho trẻ em Trung tâm    0,76  0,76 
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Phụ lục 1.11:  

HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BÃI RÁC, XỬ LÝ CHẤT 

THẢI; ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA, NHÀ TANG LỄ, NHÀ HỎA TÁNG 

VÀ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC 

STT Hạng mục công trình Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Hiện trạng 

 2020 

Quy hoạch 

 2021-2030 

Tăng (+) 

 Giảm (-) 

I Đất bãi thải, xử lý chất thải   0,48 3,88 3,40 

1 Bãi rác Bến Đầm 0,48 0,48   

2 Hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải khu trung tâm Trung tâm   1,48 1,48 

3 
Xây dựng đƣờng vào, tƣờng rào và chuẩn bị mặt 

bằng nhà máy xử lý rác Côn Đảo 
Bến Đầm   1,92 1,92 

II Đất nghĩa trang, nghĩa địa   1,60 7,10 5,50 

1 Nghĩa địa Đất Dốc Khu Đất Dốc 1,60 1,60   

2 Nghĩa trang nhân dân Khu Đất Dốc   5,50 5,50 

 III  Đất phi nông nghiệp khác    19,82 19,82   
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Phụ lục 1.12: 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

  TỔNG CỘNG: 50 dự án 177,41 177,03 156,49 70,09 5,70 97,54 1,28   66,49 1,92 52,26         

I Đất quốc phòng (4 dự án) 8,05 8,05   0,60 3,97 0,60     0,60   0,66         

1 
Trung tâm tìm kiếm 

cứu hộ cứu nạn 

BCH Bộ 

đội Biên 

phòng 

tỉnh 

Bến 

Đầm 

Quốc 

phòng 
3,06 3,06     0,24             

Văn bản 10202/UBND-VP 

ngày 31/12/2015 của 

UBND tỉnh;/QĐ 

1742/QĐ-BKHĐT ngày 

01/10/2010 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ 

Văn bản số 1768/BCH-

TM ngày 29/9/2017 về 

việc thông báo thu hồi đất, 

BT&GPMB khu đất dƣ án 

xây dựng trạm Phối hợp 

tìm kiếm cứu nạn Côn Đảo 

Đang làm thủ tục 

xin cấp 

GCNQSDĐ 

Đất nhà 

nƣớc 

NS 

Quốc 

phòng 

2 
Trạm rada phòng 

không 367 

Sƣ đoàn 

phòng 

không 

367 

Đỉnh 

Núi 

Thánh 

Gía 

Quốc 

phòng 
0,3 0,3     0,30             

8392/UB.XD ngày 

08/12/2010 của UBND 

tỉnh 

Đang làm thủ tục 

xin cấp 

GCNQSDĐ Nhà nƣớc 

quản lý 

Ngân 

sách 

Quốc 

phòng 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

Trạm rada phòng 

không 367 

Sƣ đoàn 

phòng 

không 

367 

Chân 

Núi 

Thánh 

Gía 

Quốc 

phòng 
3 3     3,00             

7135/UB.XD ngày 

19/10/2010 của UBND 

tỉnh Nhà nƣớc 

quản lý 

Ngân 

sách 

Quốc 

phòng 

3 
Đồn BP Côn Đảo vị 

trí mới 

Bộ CH 

BĐBP 

tỉnh 

Khu 3, h 

Côn 

Đảo 

Quốc 

phòng 
0,427 0,427   

 
0,427             

7925/UBND-VP ngày 

21/9/2016 v/v thỏa thuận 

địa điểm; 2453/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2020 về việc 

giao đất xây dựng đồn BP 

Côn Đảo mới 

Đang làm thủ tục 

xin cấp 

GCNQSDĐ 
Đất nhà 

nƣớc 

quản lý  

50% 

NSQP, 

50% 

NSDP 

4 
Kho Lƣỡng Dụng 

Huyện Côn Đảo  

Bộ chỉ 

huy 

Quân sự 

tỉnh 

Đƣờng 

Võ Thị 

Sáu, 

Khu dân 

cƣ số 7, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Quốc 

phòng 
1,26 1,26   0,6   0,6     0,6   0,66 

8836/UBND-VP ngày 

19/08/2020 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

Đã đo đạc, cắm 

mốc, lập danh 

sách điều tra cơ 

bản, lập bản đồ 

thu hồi đất trình 

VPĐK thẩm định 

Nhà nƣớc 

quản lý 

Ngân 

sách 

huyện 

II Đất an ninh (3 dự án) 0,49 0,49 0,49 0,47   0,49     0,47             

1 
Nhà công vụ công an 

Huyện Công Đảo 

Công an 

tỉnh BR 

- VT 

TT Côn 

Đảo 

Đất an 

ninh 
0,20 0,20 0,20 0,20   0,20     0,20     

Quyết định 3600/QĐ -

UBND ngày 18/12/2018 

về việc giao chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, 

QPAN và dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nƣớc năm 

2009 

Đang triển khai 

BTGPMB 

Đất nhà 

nƣớc 

Ngân 

sách 

tỉnh 

2 
Trụ sở CAH Côn 

Đảo (điều chỉnh) 

Công an 

tỉnh BR 

- VT 

TT Côn 

Đảo 

Đất an 

ninh 
0,02 0,02 0,02     0,02           

Công văn số 10069/UBND 

- VP về liên quan đến diện 

tích khu đất thực hiện dự 

án xây dựng trƣờng MN 

Côn Đảo 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 
Đất nhà 

nƣớc 

Ngân 

sách 

tỉnh 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

3 

Trụ sở đội cảnh sát 

PCCC huyện Côn 

Đảo 

Công an 

tỉnh BR 

- VT 

TT Côn 

Đảo 

Đất an 

ninh 
0,27 0,27 0,27 0,27   0,27     0,27     

‘- VB số 9183/UBND-VP 

ngày 3/12/2014 về việc lựa 

chọn địa điểm xây dựng 

trụ sở đội cảnh sát chữa 

cháy tại Côn Đảo 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 
Đất nhà 

nƣớc 
NSNN 

III Đất cụm công nghiệp (1 dự án) 19,44 19,44 19,44 18,26   18,26     18,26   1,18         

1 

Xây dựng CSHT 

cụm công nghiệp 

Bến Đầm (tên dự án 

cũ: Cụm công nghiệp 

Bến Đầm) 

UBND 

Huyện 

Khu 

Bến 

Đầm 

Cụm 

công 

nghiệp 

19,44 19,44 19,44 18,26   18,26     18,26   1,18 

Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 17/7/2019 

của HĐND huyện Côn 

Đảo phê duyệt chủ trƣơng 

đầu tƣ, QĐ 1321/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện Côn 

Đảo phê duyệt dự án 

Hoàn tất công tác 

lựa chọn nhà 

thầu thi công xây 

dựng; Đang thực 

hiện công tác 

BTGPMB và 

chuyển đổi mục 

đích SDĐR 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất 

SXKD 

NS 

huyện 

IV Đất thƣơng mại dịch vụ (02 dự án) 0,55 0,17     0,17                     

1 

Xây dựng 2 bể điều 

áp đầu các tuyến Bến 

Đầm, Cỏ Ống 

Trạm 

cung  

 cấp 

nƣớc 

Côn Đảo 

Bến 

Đầm, 

Cỏ Ống 

phục vụ 

cấp 

nƣớc 

0,10 0,06     0,06             

3163/UBND-VP ngày 

15/5/2015 của UBND tỉnh 

Đã xây dựng 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 
đất nhà 

nƣớc 
NSNN 

2 

Xây dựng bể chứa 

nƣớc tại nhà máy 

nƣớc lớn 

Trạm 

cung cấp 

nƣớc 

Trung 

tâm 

phục vụ 

cấp 

nƣớc 

0,45 0,11     0,11             

3163/UBND-VP ngày 

15/5/2015 của UBND tỉnh 

Đã xây dựng 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

đất nhà 

nƣớc 
NSNN 

V 
Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (1 dự 

án) 
0,35 0,35 0,35     0,35           
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

1 

 Xây dựng nhà máy 

nƣớc sinh hoạt huyện 

Côn Đảo công suất 

3,000m3/ng.đêm (tên 

dự án cũ: Nâng cấp 

công suất nhà máy 

xử lý nƣớc sinh hoạt 

khu trung tâm 

(6.000m3/ng.đêm) 

UBND 

Huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Cấp 

nƣớc 
0,35 0,35 0,35     0,35           

Văn bản số 3453/UBND-

QLDA ngày 04/11/2020 

Xin chủ trƣơng 

dừng công tác 

đấu thầu để 

nghiên cứu 

phƣơng án xã hội 

hóa dự án.; Đang 

triển khai công 

tác bồi thƣờng 

GPMB 

Đất nhà 

nƣớc+đất 

dân 

NS tỉnh 

VI Đất giao thông (16 dự án) 62,70 62,70 62,11 16,29 0,59 35,34     16,29   9,45         

1 
Đƣờng trục phía Bắc 

trung tâm Côn Đảo 

Ban 

QLDA 

chuyên 

ngành 

giao 

thông 

Trung 

tâm 

Đƣờng 

giao 

thông 

28,20 28,20 28,20 11,19   25,25     11,19   2,95 

NQ số 110/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2019 của 

HĐND tỉnh 

Quyết định 3147/QĐ -

UBND ngày 30/10/2017; 

Quyết định số 3600/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 

của UBND tỉnh về giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

KTXH 

Đang thực hiện 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS tỉnh 

2 

Xây dựng một số 

tuyến đƣờng theo 

QH khu Bến Đầm 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Khu 

Bến 

Đầm 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,59 0,59     0,59             

Quyết định số 1153/QĐ-

UBND ngày 29/10/2018 

của UBND huyện; Quyết 

định số 449/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 của 

UBND huyện  

Đã thực hiện 

xong BTGPMB, 

đang triển khai 

thi công xây 

dựng công trình 

Đất nhà 

nƣớc  

NS 

huyện 

3 

 Xây dựng kết cấu hạ 

tầng khu trung tâm 

Côn Đảo (Hạng mục: 

Xây dựng một số 

tuyến đƣờng mới 

KDC số 3 theo quy 

hoạch) 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

KDC số 

3, huyện 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

5,69 5,69 5,69 4,05   4,53     4,05   1,16 

Nghị quyết số 70/NQ-

HĐND ngày 14/12/2018 

của HĐND tỉnh; Quyết 

định số 2912/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của 

UBND tỉnh phê duyệt dự 

án 

Hoàn thiện hồ sơ 

TKBVTC-DT; 

Đang thực hiện 

công tác 

BTGPMB và 

chuyển đổi mục 

đích SDĐR 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS tỉnh 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

4 

 Cải tạo tuyến đƣờng 

vào cổng chính nghĩa 

trang Hàng Dƣơng 

(giai đoạn 2) 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,61 0,61 0,61     0,61 

          

Quyết định số 638/QĐ-

UBND ngày 28/6/2018 

của UBND huyện; đã thi 

công lòng đƣờng, nay bổ 

sung thu hồi đất vỉa hè 

Đang triển khai 

thi công xây 

dựng công trình;  

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân  

NS 

huyện 

5 

Nâng cấp tuyến 

đƣờng Huỳnh Thúc 

Kháng  

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

KDC số 

3, huyện 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

5,02 5,02 5,02 0,04   1,35     0,04   3,67 

NQ số 110/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2019 của 

HĐND tỉnh 

Nghị quyết số 51/NQ-

HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh; Quyết 

định số 2913/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của 

UBND tỉnh phê duyệt dự 

án 

Đã hoàn thành 

công tác lựa chọn 

nhà thầu và ký 

hợp đồng thi 

công xây dựng 

công trình trong 

tháng 11/2020; 

Đang triển khai 

công tác bồi 

thƣờng GPMB 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS tỉnh 

6 

Nâng cấp tuyến 

đƣờng Võ Thi Sáu, 

huyện Côn Đảo 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

1,09 1,09 1,09 0,03   0,2     0,03   0,89 

Quyết định số 1164/QĐ-

UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện; Quyết 

định số 410/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2019 của 

UBND huyện  

Đang triển khai 

thi công xây 

dựng công trình; 

Lập các thủ tục 

TH,BTGPMB 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

huyện 

7 

Xây dựng các tuyến 

đƣờng quy hoạch 

trục chính xung 

quanh khu TĐC 9A 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,82 0,82 0,82 0,76   0,76     0,76   0,06 

Quyết định số 1320/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 

của UBND huyện  

Đã hoàn thành 

công tác LCNT 

và ký hợp đồng 

thi công xây 

dựng công trình 

trong tháng 

7/2020; Đang 

thực hiện công 

tác BTGPMB và 

chuyển đổi mục 

đích SDĐR 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

huyện 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

8 

Đƣờng Phan Chu 

Trinh nối dài theo 

quy hoạch 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Khu 2, 

H. Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,45 0,45 0,45 0,22   0,45     0,22     

NQ số 31/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

huyện 

9 

Tuyến dƣờng kết nối 

từ KDC 9a đến 

đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,42 0,42 0,42     0,42           

NQ số 32/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 
Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

huyện 

10 

Xây dựng tuyến 

đƣờng theo quy 

hoạch khu dân cƣ 

phía Bắc Nghĩa trang 

Hàng Dƣơng 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

1,60 1,60 1,60     1,60           

NQ số 33/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

huyện 

11 

Nâng cấp đƣờng 

Dƣơng Thanh 

Khuyết 

BQLDA 

ĐTXD 

huyện 

Khu 2, 

H. Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,10 0,10 0,10               0,10 

NQ số 32/NQ-HĐND 

ngày 30/11/2020 của 

HĐND huyện 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 
Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

huyện 

12 
Cảng tàu 

khách Côn Đảo 

Ban 

Quản lý 

cảng 

Bến 

Đầm 

Khu 5, 

huyện  

Côn 

Đảo 

Dịch vụ 

cảng 

tàu 

khách 

2,10 2,10 2,10                 

 -Quyết định số 2097/QĐ-

UBND ngày 14/6/2007; 

 -Quyết định số 1073/QĐ-

UBND ngày 12/5/2011; 

đã triển khai xây 

dựng, đang làm 

thủ tục giao đất     

13 

Khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu cá 

Côn Đảo 

Ban 

Quản lý 

cảng 

Bến 

Đầm 

Khu 10, 

huyện  

Côn 

Đảo 

Dịch vụ 

hậu cần 

cảng 

12,00 12,00 12,00                 

Quyết định số 851/QĐ-

BTS ngày 24/10/2006 của 

Bộ Thủy sản 

- Quyết định số 3658/QĐ-

BNN-TCTS ngày 

19/9/2018 của Bộ 

NN&PTNT 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

14 
Kho bãi chứa hàng 

tại cảng Bến Đầm 

Ban 

Quản lý 

cảng 

Bến 

Đầm 

Khu 10, 

huyện  

Côn 

Đảo 

Dịch vụ 

hậu cần 

cảng 

3,22 3,22 3,22                 

Quyết định số 2079/QĐ-

UBND ngày 12/6/2007 

  

    

15 
Nâng cấp đƣờng Lƣu 

Chí Hiếu 

Phòng 

Kinh tế  

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,37 0,37 0,37               0,37 

Quyết định số 1007/QĐ-

UBND ngày 04/9/2020 

của UBND huyện, phê 

duyệt báo cáo KTKT 

Tổ chức lựa chọn 

nhà thầu xây lắp, 

giám sát Đất nhà 

nƣớc 

NS 

huyện 

16 

Kéo dài đƣờng trƣớc 

mặt Trƣờng THCS 

Lê Hồng Phong đến 

điểm giao với đƣờng 

Nguyễn Huệ 

Phòng 

Kinh tế  

TT 

Côn 

Đảo 

Đƣờng 

giao 

thông 

0,42 0,42 0,42     0,17         0,25 

Quyết định số 892/QĐ-

UBND ngày 14/8/2020 

của UBND huyện, phê 

duyệt báo cáo KTKT 

Tổ chức lựa chọn 

nhà thầu xây lắp, 

giám sát; Đang 

triển khai công 

tác bồi thƣờng 

GPMB 

Đất nhà 

nƣớc 

NS 

huyện 

VII Đất thủy lợi (6 dự án) 52,50 52,50 50,32 5,15   12,30     4,75   40,20         

1 
Nạo vét hồ Quang 

Trung 1 

Ban 

QLDA 

chuyên 

ngành 

NN & 

PTNT 

Trung 

tâm 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

21,75 21,75 21,75 0,40   0,40         21,35 

Nghị quyết số 431/HĐND-

VP ngày 27/10/2017 của 

HĐND tỉnh về chủ trƣơng 

đầu tƣ'-Quyết định số 

2317/QĐ-UBND ngày 

21/8/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt dự án 

đầu tƣ'-Quyết định số 

3600/QĐ-UBND ngày 

18/12/2018 của UBND 

tỉnh về giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển KTXH 

Đang thực hiện 

Đất nhà 

nƣớc 

quản lý  

Ngân 

sách 

Tỉnh 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

2 
Hồ chứa nƣớc Lò 

Vôi 

Ban 

QLDA 

chuyên 

ngành 

NN & 

PTNT 

Trung 

tâm 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

3,70 3,70 3,70 1,00   3,70     1     

QĐ số 152/QĐ - UBND 

ngày 22/1/2019 của 

UBND tỉnh 

Quyết định số 3001/QĐ-

UBND ngày 25/10/2018 

của UBND tỉnh về việc 

xây dựng dự án đầu tƣ 

'-Quyết định số 3600/QĐ-

UBND ngày 18/12/2018 

của UBND tỉnh về giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

KTXH 

Đang thực hiện 

BTGPMB 

Đất nhà 

nƣớc 

quản lý  

Ngân 

sách 

Tỉnh 

3 
Hồ chứa nƣớc Suối 

Ớt 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Khu Cỏ 

Ống 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

2,18 2,18   2,18   2,18     2,18     

Quyết định số 2589/QĐ-

UBND ngày 17/09/2018 

của UBND tỉnh; Thông 

báo số 2193/SNN-TL ngày 

28/8/2019 của 

SNN&PTNT;Quyết định 

số 3600/QĐ-UBND ngày 

18/12/2018 của UBND 

tỉnh về giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển KTXH 

Đã thực hiện 

xong BTGPMB, 

đang triển khai 

thi công lòng hồ 

và đập tràn; 

Trình chuyển đổi 

mục đích SDĐR 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

Tỉnh 

4 
Mở rộng, nạo vét hồ 

An Hải 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

TT Côn 

Đảo 

Hồ 

chứa 

nƣớc 

23,35 23,35 23,35 1,32   5,35     1,32   18,00 

Nghị quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 18/7/2019 

của HĐND tỉnh; PD chủ 

trƣơng đầu tƣ; QĐ số 

2941/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 của UBND 

tỉnh PD dự án 

Hoàn thiện hồ sơ 

thiết kế bản vẽ 

thi công dự toán; 

Đang triển khai 

công tác bồi 

thƣờng GPMB 

Đất nhà 

nƣớc 

quản lý  

NS 

Tỉnh 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

5 

Nâng cấp hệ thống 

cấp nƣớc Bến Đầm- 

Cỏ Ống 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Bến 

Đầm - 

Cỏ Ống 

DTL 0,2 0,2 0,2 0,20   0,2     0,2     

Quyết định số 814/QĐ-

UBND ngày 28/4/2019 

của UBND tỉnh;Quyết 

định số 3600/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2018 của 

UBND tỉnh về giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển 

KTXH 

Đang triển khai 

thi công xây 

dựng công trình; 

Lập các thủ tục 

TH,BTGPMB và 

trình chuyển đổi 

mục đích SDĐR 

Đất nhà 

nƣớc 

NS 

Tỉnh 

6 

Kiên cố hóa các 

tuyến mƣơng thu 

gom nƣớc của KDC 

số 3 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

KDC số 

3, huyện 

Côn 

Đảo 

DTL 1,32 1,32 1,32 0,05   0,47     0,05   0,85 

Thông báo số 51/TB-

SKHĐT ngày 29/8/2019 

của Sở KHĐT; NQ số 

70/N-HĐND ngày 

14/12/2018 của HĐND 

tỉnh phê duyệt chủ trƣơng 

đầu tƣ; Quyết định số 

2913/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND 

tỉnh phê duyệt dự án. 

Khởi công xây 

dựng công trình 

trong tháng 

12/2020; Lập các 

thủ tục 

TH,BTGPMB. 

Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

Tỉnh 

VIII Đất công trình năng lƣợng (02 dự án)   13,35 13,35 13,35 13,35   13,35     13,35     
    

    

1 
Công viên năng 

lƣợng mặt trời  

Công ty 

TNHH 

năng 

lƣợng 

xanh 

Côn Đảo 

Khu Đất 

Dốc 
DNL 8,95 8,95 8,95 8,95   8,95     8,95     

1021/SXDKTQH ngày 

18/6/2015 

VB số 3841/UBND-VP 

ngày 4/6/2015 của UBND 

tỉnh 

Đang thực hiện 

Đất nhà 

nƣớc 

Doanh 

nghiệp 

2 

Cấp điện bằng nguồn 

điện mặt trời cho 

huyện Côn Đảo 

Tổng 

công ty 

Điện lực 

miền 

nam  

Bãi Đất 

Dốc, 

huyện 

Côn 

Đảo 

Đất 

năng 

lƣợng 

4,4 4,4 4,4 4,4   4,4     4,4     

Công văn số 2231/UBND-

VP ngày 07/4/2016 của 

UBND tỉnh Bà Ria - Vũng 

Tàu  

Đang triển khai 

thực hiện 
Đất nhà 

nƣớc 

Doanh 

nghiệp 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

IX Đất bƣu chính viễn thông (2 dự án)   1,06 1,06 1,06 0,31   0,31     0,31   0,75         

1 
Trạm viễn thông cỏ 

ống 

VNPT 

tỉnh 

BRVT 

Cỏ ống DBV 0,75 0,75 0,75               0,75 

Văn bản 3285/UBND - VP 

ngày 21/04/2017 của 

UBND tỉnh BR-VT  

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý     

2 
Trạm viễn thông Bến 

Đầm 

VNPT 

tỉnh 

BRVT 

Bến 

Đầm 
DBV 0,31 0,31 0,31 0,31   0,31     0,31     

Văn bản 3285/UBND - VP 

ngày 21/04/2017 của 

UBND tỉnh BR-VT  

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý     

X Đất cơ sở văn hóa (1 dự án) 0,8 0,8     0,8                     

1 

Trạm tiếp sóng phát 

thanh truyền hình 

tỉnh 

Đài PT-

TH tỉnh 

BRVT 

TT Côn 

Đảo 

TrẠm 

tiếp 

sóng 

chƣơng 

trình 

PT-TH 

0,80 0,80     0,80             

-Văn bản số 1274/UBND-

VP ngày 17/3/2011 về việc 

thỏa thuận địa điểm để 

khảo sát, lập dự án đầu tƣ 

xây dựng 03 trạm tiếp 

sóng phát thanh truyền 

hình của tỉnh tại huyện 

Côn Đảo và Văn bản số 

7464/UBND-VP ngày 

09/10/2014. VB số 

535/UBND-VP ngày 

26/10/2015 về việc điều 

chỉnh TTĐĐ dự án đầu tƣu 

xây dựng 03 trạm tiếp 

sóng phát thanh truyền 

hình của tỉnh tại huyện 

Côn Đảo. 

Đã xây dựng 

xong, đang làm 

thủ tục giao đất 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS tỉnh 

XI Đất cơ sở giáo dục đào tạo (1 dự án) 0,50 0,50 0,50 0,11   0,50     0,11             

1 
Trƣờng tiểu học Côn 

Đảo 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

KDC số 

3, huyện 

Côn 

Đảo 

Trƣờng 

học 
0,50 0,50 0,50 0,11   0,50     0,11     

NQ số 78/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 của 

HĐND tỉnh phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ,Quyết định 

số 947/QĐ-UBND ngày 

17/4/2019 của UBND tỉnh 

Thi công xây 

dựng công trình; 

Đang triển khai 

công tác bồi 

thƣờng GPMB 

Đất nhà 

nƣớc 
NSTỉnh 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

XII Đất di tích lịch sử (1 dự án)   1,99 1,99   1,86   1,86     1,86             

1 Chùa Núi Một 

Chùa 

Vân Sơn 

Núi Một 

Khu An 

Hải 

Đất di 

tích lịch 

sử văn 

hóa 

1,99 1,99   1,86   1,86     1,86     

VB số 1424/TNMT của 

phòng TNMT huyện Côn 

Đảo ngày 5/12/2018 

Đã đo đạc lập 

HSĐC, đang 

thực hiện thủ tục 

giao đất 

Đất nhà 

nƣớc 

nguồn 

vận 

động tài 

trợ từ 

các tổ 

chức và 

hộ gia 

đình cá 

nhân 

XIII Đất bãi thải xử lý chất thải (2 dự án) 3,40 3,40 3,40 3,40   3,40     1,48 1,92           

1 

Hệ thống thu gom xử 

lý nƣớc thải khu 

trung tâm Côn Đảo 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

TT 

 Côn 

Đảo 

Đất rác 

thải 
1,48 1,48 1,48 1,48   1,48     1,48     

Quyết định số 1422/QĐ-

UBND ngày 07/6/2019 

của UBND tỉnh 

Thi công xây 

dựng công trình; 

Đang triển khai 

công tác bồi 

thƣờng GPMB 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

Tỉnh 

2 

Xây dựng đƣờng 

vào, tƣờng rào và 

chuẩn bị mặt bằng 

nhà máy xử lý rác 

Côn Đảo (tên dự án 

cũ: Nhà máy xử lý 

rác tại huyện Côn 

Đảo) 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Khu 

Bến 

Đầm 

Đất rác 

thải 
1,92 1,92 1,92 1,92   1,92       1,92   

Quyết định số 1671/QĐ - 

UBND ngày 01/7/2019 

của UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án đã đƣợc 

phê duyệt báo 

cáo KTKT; Trình 

TT chuyển mục 

đích sử dụng đất 

rừng; Lập các thủ 

tục BTGPMB 

Ban quản 

lý VQG 

CĐ quản 

lý 

NS 

Tỉnh 

XIV Đất ở (3 dự án) 4,07 4,07 4,07 2,30   4,07     2,30             
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

1 

Hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cƣ trung tâm 

huyện Côn Đảo (tên 

dự án cũ: Cơ sở hạ 

tầng khu TĐC theo 

quy hoạch trung tâm 

Côn Đảo khu 9A) 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

TT 

Côn 

Đảo 

Cụm 

dân cƣ 
2,63 2,63 2,63 1,66   2,63     1,66     

Quyết định số 3104/QĐ - 

UBND ngày 31/10/2018 

của UBND tỉnh; Quyết 

định số 1888/QĐ - UBND 

ngày 25/7/2019 của 

UBND tỉnh: 

Khởi công tháng 

6/2020. Đang 

tạm dừng theo 

thông báo của 

Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh do 

CMĐSDĐ rồi 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

Tỉnh 

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cƣ Lô K 

Phòng 

TNMT 

huyện 

Côn Đảo 

Trung 

tâm 

Khu 

dân cƣ 
0,80 0,80 0,80     0,80           

QĐ số 1031/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2014 của 

UBND huyện 

Đang thực hiện 

BTGPMB đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

Huyện 

3 Nhà ở xã hội 
UBND 

huyện 

TT 

Côn 

Đảo 

Cụm 

dân cƣ 
0,64 0,64 0,64 0,64   0,64     0,64     

Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 04/08/2020 

của HĐND tỉnh 

Đang lập các thủ 

tục đầu tƣ dự án 

và triển khai 

công tác bồi 

thƣờng GPMB 

đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NS 

Tỉnh 

XV 
Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp (2 dự 

án) 
0,27 0,27 0,12 0,12 0,15 0,12     0,12     

    
    

1 
Chốt kiểm dịch động 

vật Bến Đầm 

P.Kinh 

tế 

Khu 

Bến 

Đầm 

Chốt 

kiểm 

dịch 

0,15 0,15     0,15             

-VB số 343/UBND-VP 

ngày 18/01/2012 và Công 

văn số 3326/UBND-VP 

ngày 20/5/2014 của 

UBND tỉnh và TB số 

167/TB-UBND ngày 

09/7/2014 của UBND 

huyện CĐ 

Đã thực hiện, 

đang làm thủ tục 

giao đất 

Nhà nƣớc 

quản lý 

Ngân 

sách 

huyện 

2 
Văn phòng đại diện 

cảng vụ hàng hải 

Cảng vụ 

hàng hải 

Bến 

Đầm 
Trụ sở 0,12 0,12 0,12 0,12   0,12     0,12     

7752/UBND-VP ngày 

08/11/2013 của UBND 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý Đất nhà 

nƣớc 
NSNN 

XVI Đất khu vui chơi giải trí công cộng (1 dự án) 0,02 0,02     0,02           0,02         
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

1 
Nhà vệ sinh công 

cộng 

BQL 

Công 

trình 

công 

cộng 

Đƣờng 

Nguyễn 

Huệ 

Công 

trình sự 

nghiệp 

0,02 0,02     0,02           0,02 

Hiện trạng đã sử dụng từ 

năm 2002 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 
Đất nhà 

nƣớc 
NSNN 

XVII Đất nông nghiệp khác (2 dự án) 7,87 7,87 1,28 7,87   6,59 1,28   6,59             

1 

Trạm ứng dụng và 

chuyển giao công 

nghệ huyện Côn Đảo 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

TT Côn 

Đảo 
Trụ sở 1,28 1,28 1,28 1,28     1,28         

VB thỏa thuận địa điểm 

3286/UBND-VP ngày 

15/5/2015 của UBND tỉnh 

BRVT 

Đang triển khai 

thủ tục pháp lý 
Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

NSNN 

2 
Khu nông nghiệp 

công nghệ cao 

Tổ chức, 

hộ gia 

đình cá 

nhân 

Trung 

tâm 

Nông 

nghiệp 
6,59 6,59   6,59   6,59     6,59     

VB số 2824/SKHĐT -ĐT 

dự án trồng rau củ quả ứng 

dụng công nghệ cao tại 

huyện Côn Đảo - HTX 

Nông nghiệp và thủy sản 

Côn Đảo 

Đang đấu thầu, 

lựa chọn nhà đầu 

tƣ 
Đất nhà 

nƣớc + 

đất dân 

Tổ chức, 

hộ gia 

đình cá 

nhân 

Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

của hộ gia đình cá nhân 
11,00 11,00   4,00 7,00 4,00           

    
    

1 

Chuyển mục đích đất 

ở của hộ gia đình cá 

nhân 

Hộ gia 

đình cá 

nhân 

Huyện 

Côn 

Đảo 

ONT 3,00 3,00   3,00   3           

Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 

đƣợc phê duyệt tại QĐ 

549/QĐ-UBND ngày 

12/03/2019 

  

Đất hộ 

dân 

Hộ gia 

đình, cá 

nhân 

2 

Chuyển mục đích đất 

thƣơng mại dịch vụ 

của hộ gia đình cá 

nhân  

Hộ gia 

đình cá 

nhân 

Huyện 

Côn 

Đảo 

TMD 1,00 1,00   1,00   1           

Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 

đƣợc phê duyệt tại QĐ 

549/QĐ-UBND ngày 

12/03/2019 

  

Đất hộ 

dân 

Hộ gia 

đình, cá 

nhân 

3 

Giao đất ở cho hộ gia 

đình cá nhân không 

thông qua đấu giá 

Hộ gia 

đình cá 

nhân 

Huyện 

Côn 

Đảo 

ONT 4,00 4,00     4             

Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 

đƣợc phê duyệt tại QĐ 

549/QĐ-UBND ngày 

12/03/2019 

  

Đất hộ 

dân 

Hộ gia 

đình, cá 

nhân 
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Stt Tên dự án 

Chủ đầu 

tƣ Quản 

lý 

Địa 

điểm 

 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

Diện tích 
Loại đất cần thu hồi/chuyển mục đích 

(ha) 

Căn cứ pháp lý 
Tiến độ thực 

hiện 

Nguồn 

gốc đất 

Nguồn 

vốn 
Tổng 

DT dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thu 

hồi 

năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

Giao 

thuê 

đất 

Đất 

nông 

nghiệp 

Trong đó 

Đất 

phi 

nông 

nghiệp 

Đất 

lúa 

1 vụ 

Đất 

lúa 

2 

vụ 

Đất 

rừng 

phòng 

hộ 

Đất 

rừng 

đặc 

dụng 

4 

Giao đất (cho thuê 

đất) thƣơng mại dịch 

vụ 

Hộ gia 

đình cá 

nhân 

Huyện 

Côn 

Đảo 

TMD 3,00 3,00     3             

Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 

đƣợc phê duyệt tại QĐ 

549/QĐ-UBND ngày 

12/03/2019 

  

Đất hộ 

dân 

Hộ gia 

đình, cá 

nhân 
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 Phụ lục 1.13: 

DANH MỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

 quản lý 
Địa điểm 

Diện 

tích 

 (ha) 

Hiện trạng sử dụng đất 
Loại đất đƣa 

ra đấu giá Căn cứ pháp lý 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Nguồn 

gốc  

đất RPH HNK CLN ONT CQP TMD TSC DTS ONT TMD 

 
TỔNG CỘNG: 11 DỰ ÁN 12,50 6,00 0,15 1,95 0,46     1,73 0,18 0,01 10,46       

1 
Khu đất 0,83 ha 

(HH2.6) 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Trung tâm 0,83 0,83                 0,83 

VB số 5755/TB-UBND ngày 

23/06/2017 của UBND tỉnh 

Đang 

thực 

hiện thủ 

tục đấu 

giá 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

2 

Khu đất 0,5 ha tại 

trung tâm huyện 

Côn Đảo 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Trung tâm 0,5 0,50                 0,50 

VB 11677/UBND-VP ngày 

30/11/2017 của UBND tỉnh 

Đang 

thực 

hiện thủ 

tục đấu 

giá 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

3 

Khu đất đấu giá 

1,73ha tại huyện 

Côn Đảo 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Đƣờng 

Ng.Văn Linh- 

L. Thế Trân - 

H.Quốc Việt - 

Vũ Văn Hiếu 

1,73 1,73                 1,73 

VB số 1962/UBND-VP ngày 

7/3/2018 của UBND tỉnh 

Đang 

thực 

hiện thủ 

tục đấu 

giá 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

4 

Khu đất 3,55 ha 

tại Cỏ Ống, Đá 

Trắng, huyện 

Côn Đảo 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Cỏ Ống, Đá 

Trắng 
3,55 1,52                 1,52 

Công văn số 8961/UBND-VP 

ngày 7/9/2018 của UBND tỉnh  

Đang 

thực 

hiện thủ 

tục đấu 

giá 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

5 

Khu đất 1,42ha 

tại Trung tâm 

Côn Sơn, huyện 

Côn Đảo 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Trung tâm 

Côn Sơn, 

huyện Côn 

Đảo 

1,42 1,42                 1,42 

Công văn số 11291/UBND-

VP ngày 06/11/2018 của 

UBND tỉnh 

Đang 

thực 

hiện thủ 

tục đấu 

giá 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 
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STT Hạng mục 
Đơn vị 

 quản lý 
Địa điểm 

Diện 

tích 

 (ha) 

Hiện trạng sử dụng đất 
Loại đất đƣa 

ra đấu giá Căn cứ pháp lý 

Tiến độ 

thực 

hiện 

Nguồn 

gốc  

đất RPH HNK CLN ONT CQP TMD TSC DTS ONT TMD 

6 
Trung tâm 

thƣơng mại 

UBND 

huyện 

Côn Đảo 

Góc đƣờng 

Phạm Văn 

Đồng - Lê 

Duẩn 

0,15   0,15               0,15 

Quyết định 1010/QĐ-UBND 

ngày 28/04/2016 của UBND 

tỉnh BR-VT về việc phê duyệt 

quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu trung tâm Côn 

Sơn 

Đang 

thực 

hiện thủ 

tục đấu 

giá 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

7 Khu Suối ớt 
UBND 

huyện 

Khu Suối ớt, 

KDC số 1, 

huyện Côn 

Đảo 

1,90     1,9             1,90 

6000/UBND-VP ngày 

30/6/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
Đã có 

giá đất 

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

8 Khu đất 533,4m
2
 

UBND 

huyện 

Trần phú, Khu 

dân cƣ số 5, 

huyện Côn 

Đảo 

0,05     0,05             0,05 

744/UBND-VP ngày 

05/02/2020 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 
  

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

9 Khu đất 95,7m2 
UBND 

huyện 

Đƣờng Phạm 

Văn Đồng, 

khu 8, huyện 

Côn Đảo 

0,01       0,01         0,01   

3865/UBND-VP ngày 

21/4/2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
  

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

10 

Khu HH 1.6  

(gồm khối trụ sở 

UBND, Phòng 

TN&MT, Nhà 

khách khí 

tƣợng…) 

UBND 

huyện 
Khu trung tâm 1,33       0,26     1,07     1,33 

Quyết định 1010/QĐ-UBND 

ngày 28/04/2016 của UBND 

tỉnh BR-VT về việc phê duyệt 

quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu trung tâm Côn 

Sơn 

  

Nhà 

nƣớc 

quản lý 

11 

Khu HH 1.7 Viện 

KS nhân dân, 

BQL CTCC…) 

UBND 

huyện 
Khu trung tâm 1,03       0,19     0,66 0,18   1,03 

Quyết định 1010/QĐ-UBND 

ngày 28/04/2016 của UBND 

tỉnh BR-VT về việc phê duyệt 

quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu trung tâm Côn 

Sơn 

  

Nhà 

nƣớc 

quản lý+ 

đất dân 

        


