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 Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/32019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Quyết định số 415/QĐ-TTg 

ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Đo 

đạc và bản đồ. 

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh 

triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài 

nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản 

đồ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xác định cụ thể các nội dung công viê ̣ c, tiến độ, thời gian hoàn thành và 

trách nhiệm của các phòng, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi 

hành Luật Đo đạc và Bản đồ, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu 

quả. Phân công nhiệm vụ các phòng, đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động 

triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy 

vai trò chủ động, tích cực của các phòng, đơn vị trong việc triển khai thi hành Luật 

Đo đạc và bản đồ. 

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật 

Đo đạc và Bản đồ.  

- Thường xuyên, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra đôn đốc, 

hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ 

chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đo 

đạc và bản đồ. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật và các văn bản 

quy định chi tiết thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai tiếp tục tham mưu công tác triển 
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khai tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật và các văn 

bản quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ cho các sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, các đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh và công chức, viên 

chức thuộc Sở; cập nhập văn bản quy phạm pháp luật mới về đo đạc và bản đồ; 

phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tin, 

bài, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

2. Tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành 

mới văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với Luật Đo đạc và 

Bản đồ 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai. 

Tham mưu xây dựng Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa 

bàn tỉnh thay thế Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 

của UBND tỉnh.  

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II năm 2020. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng 

Đăng ký đất đai, Trung Tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường.  

3. Rà soát, đánh giá, xây dựng bổ sung các mạng lưới đo đạc quốc gia 

trên địa bàn tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai. 

+ Tham mưu công tác phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam rà soát, đánh giá hiện trạng các mạng lưới đo đạc quốc gia trên địa bàn 

tỉnh gồm: Mạng lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới trọng 

lực quốc gia, mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.  

+ Phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng 

mạng lưới đo đạc quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2022. 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và hệ thống bản đồ địa hình quốc 

gia trên điạ bàn tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai. 

+ Tham mưu tổ chức xây dựng, cập nhập cơ sở dữ liệu nền địa lý và thành 

lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, tỷ lệ 1:5.000 các khu vực đô 

thị, khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù, khu cần lập quy hoạch phân 
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khu và quy hoạch nông thôn mới đối với phần đất liền, khu vực cửa sông thuộc 

phạm vi tỉnh Lạng Sơn; phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam cập nhập cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc 

gia tỷ lệ 1:10.000 trên địa bàn tỉnh. 

+ Tham mưu thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia” theo văn bản số 150/VP-KTN ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh. 

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng , Ban Quản lý 

khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND cấp huyện.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2022.  

5. Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai tham mưu tổ chức triển khai xây 

dựng dữ liệu chuyên ngành của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia theo 

quy định của Luật Đo đạc và bản đồ, pháp luật khác có liên quan. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện và các đơn vị, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến hết năm 2021, tham mưu cho Sở phối hợp 

với các cơ quan , đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế, 

chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai. 

+ Giai đoạn 2: Từ năm 2022 và các năm tiếp theo tích hợp dữ liệu không 

gian địa lý; bổ sung dữ liệu và cập nhập thường xuyên theo kế hoạch và quy định 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6. Phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, thành 

lập bản đồ chuẩn biên giới quốc gia 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ và UBND các huyện có đường 

biên giới quốc gia.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 theo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính; 

thành lập bản đồ hành chính các cấp 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai. 

Phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đo 

đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo kết quả thực hiện Dự án: Hoàn thiện, 

hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa 

giới hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 

của Thủ tướng Chính phủ; thành lập bản đồ hành chính tỉnh Lạng Sơn và bản đồ 
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hành chính các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo theo Kế hoạch của 

Sở Nội vụ. 

8. Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành 

8.1. Đo đạc, thành lập, cập nhập hệ thống bản đồ công trình ngầm trên địa 

bàn tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai phối hợp với phòng chuyên môn 

thuộc Sở Xây dựng tham mưu triển khai công tác đo đạc, thành lập bản đồ công 

trình ngầm phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo quy định của Luật Đo đạc và 

Bản đồ và theo quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về đo đạc, thành lập bản đồ công 

trình ngầm do Bộ Xây dựng ban hành với các nội dung sau: 

+ Đo đạc, thành lập, cập nhập bản đồ hiện trạng công trình ngầm; 

+ Đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ quy hoạch không gian ngầm; 

+ Xây dựng, cập nhập cơ sở dữ liệu bản đồ công trình ngầm. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2022 hoàn thành hệ thống bản 

đồ và cập nhập hàng năm theo Kế hoạch của Sở Xây dựng. 

8.2. Đo đạc bản đồ địa chính: 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai. 

+ Chủ trì tham mưu công tác rà soát hệ thống bản đồ địa chính hiện  có, 

hướng dẫn phòng chuyên môn UBND cấp huyện thực hiện công tác đo đạc chỉnh 

lý, đo vẽ lâp̣ bản đồ địa chính nơi đa ̃có nhiều biến đôṇg để bảo đảm đúng với hiêṇ 

trạng sử dụng đất; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.  

Tổ chức hoàn thành hồ sơ nghiệm thu các dự án về xây dựng hệ thống hồ sơ 

địa chính trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư để báo 

cáo UBND tỉnh hoàn thành, tổng kết dự án, đưa số liệu vào khai thác, quản lý, sử 

dụng theo quy định. 

+ Chủ trì tham mưu hướng dẫn, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án 

về đo đạc chỉnh lý , đo vẽ lại bản đồ địa chính , cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn các xã , phường, thị trấn 

chưa thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính do UBND các huyện, thành phố 

xây dựng.  

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thẩm định chất lượng sản phẩm đo 

đạc bản đồ địa chính theo quy định. 

+ Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên cập nhập kip̣ thời các biến động 

đất đai; đảm bảo số liệu đồng bộ, thống nhất phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai đưa công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất vào hoạt động 

trong hệ thống thông tin quản trị cơ sở dữ liệu theo mô hình Chính phủ điện tử.  

Tham mưu thực hiện công tác chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, hồ sơ 

địa chính các xã chia tách, sáp nhập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 818/NQ-

UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 
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các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. Thời gian hoàn thành trong 

năm 2020. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính; các đơn vị hoạt động đo 

đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành 

phố. 

- Thời gian thực hiện: Tiếp tục thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025 hoàn 

thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh. 

8.3. Công tác đo đạc đất nông, lâm trường: 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai. 

Tiếp tục tham mưu thực hiện dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới 

sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, 

cấp Giấy CN.QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 của UBND tỉnh.  

Trong năm 2020, phối hợp với UBND huyện xây dựng và tổ chức triển khai 

thực hiện Phương án sử dụng đất các Công ty lâm nghiệp trả về địa phương trên 

địa bàn 25 xã thuộc các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập. Hướng dẫn, đôn 

đốc, thẩm định trình phê duyệt Phương án sử dụng đất của Ban Quản lý rừng đặc 

dụng Hữu Liên, Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc, Công ty Cổ 

phần Chè Thái Bình. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thuộc Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện liên quan; Phòng Kế 

hoạch – Tài chính; các Công ty, đơn vị thực hiện dự án. 

9. Tổ chức nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động đo đạc 

và bản đồ; sát hạch, cấp, gia hạn, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ hạng II  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý đất đai. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị Sở và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan.  

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và các năm tiếp theo. 

10. Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 

Phân công đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp 

Phòng Quản lý đất đai và các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác đo đạc 

bản đồ. Chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện 

các nội dung đề ra trong Kế hoạch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng phòng Quản lý đất đai có trách nhiệm tham mưu triển khai các 

nhiệm vụ được giao chủ trì, giúp Lãnh đạo Sở theo dõi , đôn đốc các cơ quan , đơn 

vị phối hợp việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong  Kế 

hoạch này theo đúng tiến độ; xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình (cụ 
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thể đến từng tháng) để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời có trách nhiệm tổng 

hợp đề xuất, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ 

theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chất lượng công việc. 

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp với Phòng Quản lý đất đai 

thực hiện các nhiệm vụ được giao thực hiện theo Kế hoạch đề ra. 

2. Giao Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện.  

3. Đồng chí Lãnh đạo Sở theo phân công tập trung chỉ đạo, đảm bảo hoàn 

thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

4. Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối 

hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo thực 

hiện chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 25/11/2019 của 

UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

và Kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ của Sở Tài 

nguyên và Môi trường để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, 

nhiệm vụ và Kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn. Các phòng, đơn vị thuộc sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục ĐĐBĐ và TTĐLVN (b/c); 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, Nội vụ,  

Ngoại vụ, NN&PTNN; 

- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- BQL khu kinh tế của khẩu ĐĐ-LS; 

- UBND các các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị hoạt động ĐĐBĐ trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLĐĐ (ĐVT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

Bùi Văn Côi 
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