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BÁO CÁO 

Kết quả thống kê đất đai đến ngày 31/12/2018 

trên địa bàn phường Thuận Phước 

 
 

Căn cứ Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây 

dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

Thực hiện Công văn số 02/UBND-PTNMT ngày 02/01/2019 của UBND 

quận Hải Châu về việc thực hiện thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn quận. 

UBND phường Thuận Phước báo cáo kết quả thống kê đất đai trên địa bàn 

phường đến ngày 31/12/2018 như sau: 

1. Phương pháp thực hiện thống kê đất đai 

Sử dụng các nguồn tài liệu bản đồ dãy thửa, sổ mục kê, bản đồ địa giới hành 

chính được xác lập theo Chỉ thị 364/CP, số liệu thống kê đất đai năm 2017, số liệu 

từ UBND thành phố, UBND quận Hải Châu, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

tại quận Hải Châu... 

2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai đến ngày 31/12/2018 

a) Hiện trạng sử dụng đất đến ngày 31/12/2018 

Tổng diện tích đất tự nhiên có đến ngày 31/12/2018 là: 240.25 ha, trong đó:  

- Đất sản xuất nông nghiệp: 0.82 ha chủ yếu là trồng cây lâu năm (đất khuôn 

viên) nằm xen kẽ trong khu dân cư. 

- Đất phi nông nghiệp: 101.83 ha, bao gồm: 

+ Đất đô thị    : 32.89 (ha); 

+ Đất chuyên dùng   : 41.19 (ha); 

+ Đất tôn giáo, tín ngưỡng : 0.99 (ha); 

+ Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng: 26.77 (ha). 

- Đất bằng chưa sử dụng: 137.59 (ha). 

b) Biến động đất đai từ ngày 31/12/2017 đến ngày 31/12/2018 

Tổng diện tích đất tự nhiên có đến ngày 31/12/2018 là: 240.25 (ha) so với 

thời điểm 31/12/2017 là không biến động. Tuy nhiên, có một số loại đất biến động 

như sau: 

- Đất trồng cây lâu năm có đến ngày 31/12/2018 là: 0.82 (ha). So với đất 

trồng cây lâu năm có đến ngày 31/12/2017 là: 0.84 (ha) giảm 0.02 (ha). Nguyên 
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nhân giảm là do các hộ gia đình chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất ở 

đô thị. 

- Đất ở đô thị có đến ngày 31/12/2018 là: 32.89 (ha) so với đất ở đô thị có 

đến ngày 31/12/2017 là: 32.87 (ha) tăng 0.02 (ha). Nguyên nhân tăng là do các hộ 

gia đình, tổ chức chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị.  

- Đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp có đến ngày 31/12/2018 là: 2.22 

(ha) so với năm 2017 là không tăng không giảm. 

- Đất chuyên dùng có đến ngày 31/12/2018 là: 41.19 (ha) so với năm 2017 

là: 41.19 (ha) không tăng, không giảm. 

3. Kết luận  

Qua kết quả thống kê đất đai đến ngày 31/12/2018 của phường Thuận Phước 

không thay đổi nhiều, chủ yếu là chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu 

năm, đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp sang đất ở đô thị. 

Trên đây là báo cáo công tác thống kê đất đai đến ngày 31/12/2018 trên địa 

bàn phường Thuận Phước./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng TNMT quận Hải Châu (b/cáo);  

- Lưu: VT, ĐC-XD (03 bản).  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Lê Thị Thuận 
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