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Tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2020 

   

 Thực hiện Văn bản số 5180/VP-KT ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc dự thảo báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 

2197/STNMT-QLĐĐ ngày 22/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về 

việc báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2020. UBND huyện Chi Lăng báo 

cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2020 trên địa bàn huyện như sau: 

 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

 1. Khái quát tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ 

Trên địa bàn huyện triển khai đo đạc bản đồ địa chính đối với 02 thị trấn đã 

đo đạc năm 1999 đã có sự biến động lớn so với hiện trạng sử dụng đất, do vậy năm 

2011, UBND huyện đã bố trí kinh phí đo đạc chỉnh lý lại những vị trí đất có biến 

động lớn tại thị trấn Đồng Mỏ. Tiếp đó thực hiện Công văn số 433/TCQLĐĐ - 

CĐKĐĐ ngày 20/3/2017 của Tổng Cục quản lý đất đai về việc thực hiện các giải 

pháp để tiếp tục cấp giấy chứng nhận đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai; Công văn số 374/STNMT-TNĐ ngày 13/4/2017 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, về việc thực hiện các giải pháp để tiếp tục cấp giấy 

chứng nhận đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 2019. Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh đã thực hiện triển khai đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ 

sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai đối với 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng, đến nay cơ bản đã xây dựng 

xong cơ sở dữ liệu đất đai để đưa vào khai thác.  

 2. Tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ đo đạc và bản đồ 

 Trong năm 2020, huyện Chi Lăng chủ yếu triển khai đo đạc, trích đo chỉnh 

lý bản đồ địa chính đối các trường hợp thực hiện dự án, công trình đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn. UBND huyện chủ trì giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành, triển khai 

thực hiện. Ngày 25/8/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn 1314/UBND-

TNMT về việc thực hiện một số nội dung đo đạc, trích lục, trích đo trên địa bàn 

huyện, nhằm đẩy nhanh tiến độ đo đạc và bảo đảm việc đáp ứng nhu cầu của 

người sử dụng đất. Sau quá trình triển khai văn bản, UBND huyện giao cho cơ 

quan chuyên môn thường xuyên đôn đốc và phối hợp cùng các đơn vị đo đạc trong 

huyện và ngoài huyện. Bước đầu triển khai đã đạt được kết quả tích cực hơn, cụ 

thể việc trích đo địa chính thửa đất hầu hết phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

các công trình, dự án và nhu cầu của các hộ gia đình, cá nhân được thực hiện 

nhanh hơn so với trước đó, giúp cho việc triển khai thực hiện công trình dự án 

được đảm bảo về tiến độ thi công, cũng như người sử dụng đất được đảm bảo 
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quyền lợi. cụ thể trong năm thực hiện đo đạc, chỉnh lý một số công trình, dự án 

như sau: 

 - Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính của các hộ gia đình cá nhân hiến đất làm 

đường giao thông nông thôn tại xã Y Tịch. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đối với tuyến đường liên xã Bằng Mạc - 

xã Vạn Linh, tổng số thửa đất phải chỉnh lý là 80 thửa, diện tích thu hồi do chiếm 

dụng mở rộng đường là 0,17ha. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đối với tuyến đường liên thôn tại thôn  

Khòn Nưa - thôn Khau Tao, tổng số thửa đất phải chỉnh lý là 56 thửa, diện tích thu 

hồi do chiếm dụng mở rộng đường là 0,11ha. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đối với tuyến đường liên thôn tại thôn  

Khòn Nưa - thôn Khòn Vạc, tổng số thửa đất phải chỉnh lý là 108 thửa, diện tích 

thu hồi do chiếm dụng mở rộng đường là 0,28ha. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đối với tuyến đường liên thôn tại thôn  

Nà Mó - thôn Phai Xá, tổng số thửa đất phải chỉnh lý là 66 thửa, diện tích thu hồi 

do chiếm dụng mở rộng đường là 0,31ha. 

 - Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đối với khu đất thực hiện dự án phát 

triển vùng nguyên liệu từ cây lâm nghiệp và cây ăn quả tại xã Quan Sơn, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Địa điểm thực hiện tại thôn Củ Na, xã Quan Sơn, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chỉnh lý đo tách thửa cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 

do Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 lập năm 2008 đã đo gộp vào đất của nhiều hộ gia 

đình, Cụ thể đo tách ra thành 60 thửa đất, tổng diện tích đo chỉnh lý là 61,7ha. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

đối với công trình cấp thoát nước sinh hoạt xã xã Bắc Thủy trên địa bàn thôn Tồng 

Cút, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, tổng số thửa đất phải đo đạc trích đo là 07 

thửa, diện tích thu hồi để phục vụ dự án là 0,23ha. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

đối với công trình cấy các trạm biến áp, chống quá tải và giảm tổn thất diện năng 

các khu vực huyện Chi Lăng, huyện Cao Lộc, tổng số thửa đất phải đo đạc trích 

đo là 123 thửa, diện tích thu hồi để phục vụ dự án là 0,25 ha. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

đối với công trình Đền thờ Chi Lăng, trên địa bàn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, 

tổng số thửa đất phải đo đạc trích đo là 24 thửa, diện tích thu hồi để phục vụ dự án 

là 2,75 ha. 

 - Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

đối với công trình Cấy các TBA chống quá tải lưới điện và giảm tổn thất điện 

năng khu vực các huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn năm 2019, 

tổng số thửa đất phải đo đạc trích đo là 180 thửa, diện tích thu hồi để phục vụ dự 

án là 0,49 ha. 
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- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối 

với công trình Xuất tuyến 35kV lộ 379-381 TBA 110kV Hữu Lũng, tổng số thửa 

đất phải đo đạc trích đo là 05 thửa, diện tích thu hồi để phục vụ dự án là 0,01 ha. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

đối với công trình Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng khu 

vực Bắc Thủy - huyện Chi Lăng; Minh Hòa, Trại Dạ - huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020, tổng số thửa đất phải đo đạc trích đo là 35 thửa, diện tích thu hồi 

để phục vụ dự án là 0,02 ha. 

 - Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

đối với công trình Cấy các TBA chống quá tải lưới điện và giảm tổn thất điện 

năng khu vực Tân Minh, Nà Dạ, Lân Bông, Bản Dù, Y Tịch, Bằng Hữu, Làng 

Mủn, Thần Lãng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2020, tổng số thửa đất phải 

đo đạc trích đo là 292 thửa, diện tích thu hồi để phục vụ dự án là 2,21ha. 

  3. Tổng hợp tình hình mốc đo đạc thuộc phạm vi quản lý 

STT Loại mốc 

Số lượng 

mốc đang 

quản lý 

Tình trạng mốc 

Số hiệu 

mốc 

bị mất 

Số hiệu 

mốc bị hư 

hại 

Số hiệu 

mốc bị lấn 

chiếm hành 

lang bảo vệ 

1 Mốc tọa độ quốc gia 15 0   0  0 

2 Mốc độ cao quốc gia 10  0 0 0 

3 Mốc địa chính cơ sở 15 0 0 0  

 4. Tổng hợp kinh phí thực hiện trong năm 

Để triển khai thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa bàn huyện. Trên cơ 

sở về quy mô, phạm vi thực hiện như đã nêu trên và từ nguồn thu chi ngân sách 

của huyện. Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Chi Lăng sử dụng 

nguồn vốn ngân sách của huyện lấy nguồn thu từ đất, để chi trả kinh phí đối với 03 

dự án, cụ thể: Trích đo địa chính tuyến đường Bằng Mạc -Vạn Linh,  tuyến Nà  

Mó - Phai Xá,  tuyến Khòn Nưa - Khau Tao, tuyến Khòn Nưa - Khòn Vạc, xã Vạn  

Linh, xã  Bằng  Mạc, huyện Chi Lăng là 280.876.000 đồng; Trích đo địa chính 

thửa đất của các hộ gia đình cá nhân hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại 

xã Y Tịch với số tiền là 249.826.000 đồng; Trích đo địa chính thửa đất phục vụ 

công tác xác định nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, đề xuất xử lý đối với diện 
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tích đất các hộ đã trồng cây keo và phần diện tích đất còn lại (thuộc diện tích đất 

trước đây đã cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất) cho ông 

Nông Văn Xây (thuộc một phần diện tích trong quy hoạch dự án phát triển vùng 

nguyên liệu từ cây lâm nghiệp và cây ăn quả tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn) là 188.982.000 đồng; với tổng mức đầu tư là 719.684.000 đồng. Ngoài 

ra còn các nguồn vốn khác do các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư của các công 

trình, dự án chi trả để triển khai thực hiện hoạt động đo đạc, trích đo phục vụ công 

tác giải phóng mặt bằng, với số kinh phí thực hiện khoảng 96.616.000 đồng. 

 II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn, vướng mắc 

Bên cạnh những việc đã làm được, trong công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện còn một số hạn chế cần được 

khắc phục. Công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tuy đã đáp ứng theo thời 

gian tiến độ kế hoạch đã đề ra. Nhưng việc trong quá trình thực hiện cũng gặp phải 

những khó khăn, vướng mắc như sau:  

- Công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính tại Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai còn nhiều hạn chế, cụ thể: 

+ Không đồng bộ trong hệ thống, chưa có sự đồng bộ dữ liệu giữa các cấp 

theo quy định; 

+ Không được thực hiện thường xuyên, liên tục, còn có một số xã gần như 

không thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính; 

+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn nhiều hạn chế; trang thiết bị thiếu và 

không đồng bộ; thực hiện cập nhật, chỉnh lý chưa tuân thủ theo đúng quy trình, 

quy định. 

+ Bản vẽ thu hồi và giao đất, sơ đồ thửa đất lưu trữ, bản đồ quy hoạch chi 

tiết được duyệt không đủ cơ sở thực hiện cập nhật, chỉnh lý, do không có tọa độ 

hoặc hệ tọa độ giả định; tồn tại nhiều sai số về kích thước cạnh, diện tích thu hồi, 

giao đất… Nguồn tài liệu sử dụng (bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính) 

dùng để cập nhật, chỉnh lý chưa thống nhất trong toàn hệ thống (do thực hiện ở 

giai đoạn trước). 

+ Chỉ giới giao đất cho các cơ quan, đơn vị và chỉ giới xây dựng (Bản vẽ 

hoàn công) có sự sai khác về ranh giới, dẫn đến tình trạng thực địa không chồng 

lấn nhưng chồng chéo về hồ sơ pháp lý được lập, lưu trữ. 

+ Việc thông báo thông tin các biến động về đất đai giữa Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện với cấp xã không được thực hiện thường xuyên, mặc 

dù đã có quy trình, thủ tục thực hiện và trách nhiệm thực hiện cập nhật, chỉnh lý 

các cấp nhà nước quy định (Thông tư 24/2014/TT-BNTMT ngày 19/5/2014). 

 + Ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất chưa cao, tự ý chuyển 

mục đích sử dụng đất, chưa chủ động thực hiện khai báo khi có biến động đất đai 

như: Chuyển nhượng trái quy định, không đúng trình tự, thủ tục; làm thay đổi hiện 

trạng (đào ao, hạ mặt bằng…); lấn chiếm đất đai…, gây khó khăn cho công tác 
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quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ 

địa chính. Các tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện thu 

hồi đất không thu hồi Giấy chứng nhận, hoặc không chuyển Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý 

theo quy định đối với các thửa đất bị thu hồi toàn bộ hoặc một phần thửa đất. 

- Công tác thanh, kiểm tra của các cấp đối với việc sử dụng đất đai không 

thường xuyên nên việc các cơ quan, tổ chức, người sử dụng đất sử dụng đất đai sai 

mục đích, thay đổi hiện trạng sử dụng đất… vẫn diễn ra khá phổ biến, trong khi 

không thực hiện đăng ký biến động, dẫn đến tài liệu bản đồ không phản ánh theo 

thực tế. Do quá trình sử dụng và nhu cầu của người dân và bản đồ địa chính đã đo 

đạc lâu năm do vậy hiện trạng đã biến động lớn do vậy khó khăn trong công tác 

xác định phân loại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 được đo đạc và thành lập năm 2008, đối 

với đất lâm nghiệp trên địa bàn có tỷ lệ sai sót rất lớn, dẫn đến việc thực hiện kê 

khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc bản đồ địa chính không 

được chính xác, cụ thể có nhiều trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cấp không đúng ranh giới đất, diện tích đất, không đúng đối tượng sử dụng đất, 

gây ra rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. 

- Nguồn kinh phí cấp để thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý còn hạn chế, chủ 

yếu nguồn kinh phí thực hiện trích đo, chỉnh lý bản đồ là do nguồn ngân sách của 

huyện tự tri trả. 

2. Một số giải pháp thực hiện trong công tác đo đạc, cập nhật, chỉnh lý 

bản đồ, hồ sơ địa chính. 

 Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện thực hiện rà soát lại các hồ sơ đang thực hiện lưu 

trữ; kiểm tra, đánh giá độ chính xác công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ. Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành kiểm tra, chỉnh lý trên bản đồ địa chính; 

thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin trong hệ thống quản lý dữ liệu bản đồ 

của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. 

 Tăng cường công tác thu thập, lưu trữ tài liệu làm cơ cở cho việc cập nhật, 

chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; tiến hành kiểm tra, đo đạc lại các thửa 

đất có thay đổi về ranh giới sử dụng đất (khi người sử dụng đất thực hiện các thủ 

tục hành chính về đất đai) trên cơ sở tôn trọng hiện trạng đang sử dụng đất; tăng 

cường nguồn ngân sách trong lĩnh vực đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cập nhật 

thông tin đất đai và thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm. 

 Đẩy nhanh công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã, thị 

trấn đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đến người sử 

dụng đất nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng đất; khi có sự thay đổi thông 
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tin về thửa đất kịp thời đăng ký biến động theo quy định, từ đó có cơ sở để cơ quan 

quản lý đất đai, thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

 Từ những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra và đưa ra một số giải pháp 

định hướng thực hiện, để thực hiện tốt công tác đo đạc, cập nhật, chỉnh lý bản đồ 

và hồ sơ địa chính, UBND huyện đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau: 

 Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trình UBND tỉnh, xem xét 

công nhận lại đối với các trường hợp thay đổi ranh giới sử dụng do sai số đo đạc, 

hoặc trong các trường hợp chồng chéo về ranh giới nhưng đã thống nhất các bên 

liên quan nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện, đồng thời đầu tư kinh phí 

thực hiện đo đạc lại đối với các trường hợp thay đổi về ranh giới sử dụng đất được 

phát hiện khi người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và 

sớm có kế hoạch đo đạc chỉnh lý đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 (đất lâm 

nghiệp).  

 Bên cạnh đó kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục hỗ trợ, 

hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với thực hiện triển khai công tác đo đạc, 

kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cập nhật 

cơ sở dữ liệu đất đai cho đội ngũ cán bộ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 
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- Chi nhánh VPĐK ĐĐ huyện; 

- Phòng TN&MT huyện; 
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