
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:            /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung 

du, miền núi tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại 
vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 
Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định 
hướng đến năm 2025; Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã xây dựng Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh 
Quảng Nam nhằm quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp có hiệu quả, phục vụ nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của các huyện; Đề án có nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG ĐỂ ÁN

1. Tên Đề án: Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam (dưới đây 
viết tắt là Đề án).

2. Cấp quyết định đầu tư Đề án: UBND tỉnh.
3. Cơ quan trình Đề án: Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Cơ quan lập Đề án: Chi cục Quản lý đất đai Quảng Nam.
5. Phạm vi thực hiện Đề án:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà 

My, Nông Sơn, Nam Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức (viết tắt là 09 huyện trung du, 
miền núi);

- UBND các xã, thị trấn thuộc 09 huyện trung du, miền núi;
- Các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất trên diện tích đất lâm nghiệp 

thuộc địa bàn 09 huyện trung du, miền núi.
6. Qui mô của Đề án. 
Căn cứ vào nhu cầu của của 09 huyện trung du, miền núi, khối lượng công 

tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính từ năm 2021 đến 2026, như sau:
a) Tiếp điểm địa chính (số lượt dùng): 200 điểm.



2

b) Đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000:
- Đo đạc bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính (Đối với các khu vực có số 

thửa biến động tập trung trên 40% số thửa của mảnh bản đồ hoặc đo khoanh 
bao hoặc chưa đo đạc trong bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1:10.000 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 672/QĐ-TTg ngày 
25/4/2006): diện tích 90.469 ha; số thửa đất 51.441 thửa;

- Đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính (Kế thừa từ sản phẩm dự án 
đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 
tỷ lệ 1:10.000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 672/QĐ-
TTg ngày 25/4/2006 đối với các khu vực có số thửa biến động lớn dưới 40% số 
thửa của mảnh bản đồ hoặc có số thửa biến động trên 40% số thửa của mảnh 
bản đồ nhưng không tập trung): số mảnh bản đồ địa chính 251 mảnh; diện tích 
26.234 ha; số thửa đất 17.149 thửa.

c) Kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 50.919 giấy;
- Kê khai, đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 16.540 giấy.

7. Quy trình kỹ thuật. 
a) Quy trình, quy chuẩn áp dụng theo các Thông tư của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường: số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về việc Quy định Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất; số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về hồ sơ địa chính; số 
25/2014/BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Bản đồ địa chính; số 27/2018/TT-
BTNMT ngày 14/12/2018 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất; số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 Quy 
định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng 
ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; số 
49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, 
thầm định và nghiệm thu công trình sản phẩm trong việc quản lý đất đai.

b) Công nghệ đo đạc: sử dụng công nghệ đo GPS-RTK có độ chính xác (sai 
số vị trí điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất) nằm trong hạn sai cho phép (≤ 300 
cm) đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại điểm e, khoản 4, 
Điều 7, Thông tư số 25/2014/BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định về Bản đồ địa chính.

8. Tổng mức đầu tư thực hiện Đề án (làm tròn): 114.662.615.000 đồng, 
trong đó: 

- Tiếp điểm địa chính: 168.133.000 đồng;
- Đo đạc bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính: 53.929.279.000 đồng;
- Đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chính:  21.060.642.000 đồng;
- Lập hồ sơ địa chính, kê khai đăng ký cấp giấy: 33.612.046.000 đồng;
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- Chi phí khảo sát, lập TKKT-DT: 3.117.200.000 đồng;
- Chi phí giám sát, kiểm tra, nghiệm thu: 2.775.316.000 đồng.
* Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn:
- Năm 2021: 14.257.039.000 đồng;
- Năm 2022: 19.852.853.000 đồng;
- Năm 2023: 24.725.595.000 đồng;
- Năm 2024: 23.793.467.000 đồng;
- Năm 2025: 16.245.717.000 đồng;
- Năm 2026: 15.787.943.000 đồng.
9. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ cho các địa phương. 
a) Nguồn vốn: sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh, cấp huyện theo 

định mức, dự toán hằng năm và 10% nguồn thu tiền sử dụng đất hằng năm theo 
phân cấp hiện hành.

b) Cơ chế hỗ trợ cho các địa phương: các huyện cân đối bố trí 10% nguồn 
thu tiền sử dụng đất được hưởng theo phân cấp (nếu có) và 10% dự toán chi sự 
nghiệp kinh tế ngân sách cấp huyện để thực hiện Đề án. Sau khi cân đối nguồn 
kinh phí, trường hợp còn thiếu thì ngân sách tỉnh hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu 
cho các địa phương để thực hiện.

10. Thời gian thực hiện Đề án từ quý I/2021 đến quý IV/2026, cụ thể:
- Quý I/2021 đến quý IV/2021: xây dựng, thẩm định, báo cáo HĐND tỉnh 

xem xét, thống nhất và phê duyệt Đề án; lập các thiết kế kỹ thuật - dự toán chi 
tiết đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 
nghiệp theo từng huyện và tổ chức thi công đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã được chọn làm thí 
điểm;

- Quý I/2022 đến quý IV/2026: tổ chức thi công đo đạc, lập hồ sơ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo thứ tự ưu tiên 
địa bàn cấp xã.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các bước thực hiện Đề án:
Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết thông qua Đề án; sau khi có Nghị 
quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt Đề án. 

Bước 2: căn cứ tiến độ trong Đề án đã được phê duyệt, UBND 09 huyện 
trung du, miền núi tiến hành tổ chức lập thiết kế kỹ thuật - dự toán chi tiết; trong 
thiết kế kỹ thuật - dự toán qui định chi tiết các phương án kỹ thuật, những công 
nghệ tiên tiến được áp dụng phù hợp nhất với từng địa phương. Khối lượng thi 
công và dự toán kinh phí phải chính xác, để từ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 
kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng của Đề án. Các thiết kế kỹ thuật - dự toán 
sẽ được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi UBND 09 
huyện trung du, miền núi phê duyệt.
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Bước 3: Tổ chức triển khai từng thiết kế kỹ thuật - dự toán, theo tiến độ đã 
được phê duyệt.

2. Giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương
a) UBND các huyện chịu trách nhiệm:
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thi công, các cơ 

quan liên quan do Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo trong quá trình triển 
khai thực hiện Đề án trên địa bàn;

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng thiết kế kỹ 
thuật - dự toán tổng thể trên địa bàn huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
thẩm định và UBND huyện phê duyệt, triển khai thực hiện theo lộ trình của Đề 
án (năm thực hiện, tên xã thực hiện, khối lượng, kinh phí);

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu hoặc đặt hàng theo 
quy định hiện hành của Nhà nước;  

- Lập kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm trên cơ sở thiết kế kỹ thuật - dự 
toán tổng thể trên địa bàn huyện được phê duyệt, gửi Sở Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình 
UBND tỉnh xem xét, phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện;    

- Bố trí nguồn kinh phí đối ứng đảm bảo 10% nguồn thu tiền sử dụng đất 
hằng năm theo phân cấp hiện hành;

- Tổ chức phổ biến đến xã, thị trấn, người dân trên địa bàn về chủ trương, 
mục đích, yêu cầu, phạm vi, tiến độ và các vấn đề có liên quan của Đề án nhằm 
đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công, đơn vị có trách nhiệm 
liên quan trong quá trình triển khai Đề án trên địa bàn;

- Bố trí kịp thời, đầy đủ nhân lực, cán bộ địa chính, phối hợp trong công tác 
dẫn đạc, công tác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thuộc phạm vi Đề 
án, theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ 
của Đề án. Kịp thời tổng hợp và báo cáo cho Sở Tài nguyên Môi trường những 
phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án để xem xét, giải quyết 
hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. - Tổ chức nghiệm thu, 
kiểm tra, giám sát khối lượng công việc thực hiện theo đúng các quy định hiện 
hành của Nhà nước;

- Giao nộp sản phẩm theo đúng quy định hiện hành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án sau khi 

được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua;
- Kịp thời tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án, vướng 

mắc, khó khăn và kiến nghị trong quá trình thực hiện Đề án; 
- Thực hiện chế độ báo cáo và giám sát đầu tư theo đúng quy định hiện 

hành;
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- Xây dựng kế hoạch gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để 
báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí hằng năm cho thực hiện Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức đoàn 
thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức công tác 
tuyên truyền nội dung Đề án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển 
khai Đề án, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý đất đai trên địa bàn các huyện 
trung du, miền núi của tỉnh;

- Sau khi kết thúc Đề án, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế vận 
hành, khai thác hồ sơ địa chính và công tác cập nhật biến động hồ sơ địa chính 
hằng năm để hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đáp ứng được yêu cầu 
quản lý nhà nước về đất đai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án.
c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:
- Cùng với Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hằng 

năm để thực hiện Đề án trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và 
UBND các huyện;

- Thực hiện các yêu cầu về giám sát đầu tư theo quy định;
- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện và các cơ quan 

liên quan trong quá trình triển khai Đề án;
- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các phát sinh liên quan đến trách 

nhiệm của ngành liên quan đến thực hiện Đề án.
d) Sở Tài chính chịu trách nhiệm:
- Cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh bố trí 

kinh phí hằng năm để thực hiện Đề án trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và 
Môi trường, UBND các huyện;

- Phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh trong quá trình thanh, quyết toán kinh 
phí thực hiện Đề án theo quy định;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện và các cơ 
quan liên quan trong quá trình triển khai Đề án.

- Báo cáo UBND tỉnh theo quy định thẩm quyền liên quan đến nội dung 
của Đề án;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
UBND các huyện thực hiện quyết toán Đề án hoàn thành theo đúng quy định 
hiện hành của Nhà nước;

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các phát sinh liên quan đến trách 
nhiệm của ngành liên quan đến thực hiện Đề án.

đ) Kho bạc nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm:
- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Đề án trong việc mở tài khoản (nếu có), 

làm thủ tục giải ngân, thanh quyết toán kinh phí tại Kho bạc theo quy định;
- Kiểm soát chi kinh phí thực hiện Đề án theo đúng các quy định;
- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các phát sinh liên quan đến trách 

nhiệm của ngành liên quan đến thực hiện Đề án.
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e) Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở 
Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên 
quan khác chịu trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tài nguyên 
và Môi trường, UBND các huyện trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

f) Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức đoàn thể, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên 
và Môi trường, UBND các huyện trong công tác tuyên truyền về nội dung Đề án 
và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai Đề án đạt hiệu quả.

Kính trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 21, khóa IX xem xét, thống nhất thông 
qua Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam để UBND tỉnh triển 
khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Tài liệu gửi kèm theo:
- Tờ trình số 841/TTr-STNMT ngày 13/11/2020 và các Báo cáo: số 

798/BC-STNMT ngày 24/12/2020, số 808/BC-STNMT ngày 29/12/2020 của Sở 
Tài nguyên và Môi trường (kèm theo Đề án);

- Công văn số 1794/STP-XDKTVBQP ngày 24/11/2020 của Sở Tư pháp;
- Công văn số 1847/SKHĐT-KTN ngày 27/11/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư;
- Công văn số 2577/SNN&PTNT-CCKL ngày 27/11/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT;
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, TC, KH&ĐT, 
NN&PTNT, TP, TT&TrT;
- CA tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND 09 huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Hồ Quang Bửu
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