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Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An ( sau đây gọi là KKT ) có tổng diện tích
18.826,47 ha, theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 25/12/2007 của Thủ
tướng Chính phủ. Đến năm 2017 KKT thu hút được 199 dự án với tổng số
vốn đầu tư là 73.598,1 tỷ đồng và 1.507 triệu USD, giá trị sản xuất đạt 16.325
tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 1.298,72 tỷ đồng, chiếm trên 10% tổng thu
ngân sách tỉnh Nghệ An. Trong giai đoạn 2007 - 2017 diện tích đất nông
nghiệp giảm 442,52 ha, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 1.522,57 ha, diện
tích đất chưa sử dụng giảm 1.080,05 ha do tác động của xây dựng KKT.
Công tác lập quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) gặp nhiều khó khăn do chỉ tiêu
sử dụng đất có sự chồng chéo giữa (QHSDĐ) và quy hoạch chi tiết (QHCT)
khu chức năng trong KKT. Công tác quản lý giao đất, cho thuê đất ngày càng
đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hiệu quả sử dụng đất công
nghiệp trong KKT năm 2017 đạt 18,41 tỷ đồng/ha. Một số giải pháp về công
tác quản lý sử dụng đất, triển khai xây các dự án đầu tư để nâng cao hiệu quả
quản lý sử dụng đất đã được đề xuất.
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