
MỞ ĐẦU 

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” là một nội dung 

của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam 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 và 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. 

Nhiệm vụ trọng tâm của đề án là Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi cụ thể 

đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất lâm nghiệp trực tiếp sản xuất nhằm từng 

bước xây dựng, thu nhận, quản lý, tổ chức lưu trữ tập trung, cập nhật và chia sẻ, 

khai thác một cách kịp thời và liên tục về thông tin, dữ liệu đất đai. 

Đề án được xây dựng với mục tiêu đổi mới cách thức xây dựng, thu nhận, 

quản lý số liệu đất đai hiện nay, đáp ứng nhu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ quản 

lý nhà nước về đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai cho các cấp xã, huyện, ban, ngành và các 

thành phần kinh tế. 
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PHẦN THỨ NHẤT 

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. Cơ sở xây dựng Đề án 

1.1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam 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; 

Căn Cứ 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; 

Căn cứ 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. 

1.2. Cơ sở thực tiễn 

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” được đề xuất trên 

cơ sở căn cứ tình hình thực tế như sau: 

- Nhu cầu về đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

cho hộ gia đình, cá nhân có đất lâm nghiệp trực tiếp sản xuất nhằm tổ chức lại 

sản xuất thông qua các hình thức hợp tác, liên kết giữa người dân với doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ, hỗ trợ tín 

dụng. 

- Khai thác và chia sẻ thông tin dữ liệu quản lý đất một cách thống nhất để 

xử lý, phân tích và thông tin kịp thời, phục vụ công tác quản lý đất đai, hướng 

đến thành lập dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- Cơ sở về dữ liệu: Từng bước hoàn thiện CSDL đất đai của tỉnh, góp phần 

hoàn thiện CSDL Quốc gia đã, đang được xây dựng và hình thành theo mô hình 
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Trung ương (tập trung), địa phương (phân tán) để quản lý thống nhất nội dung 

CSDL quản lý đất đai. 

II. Thực trạng về hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, 

miền núi 

2.1. Tình hình lập và quản lý hồ sơ 

Dự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10000 và hồ sơ địa chính cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp từ tư liệu bản đồ 

địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10000 tỉnh Quảng Nam (Sau đây gọi chung là Dự án đất 

lâm nghiệp), được thực hiện theo Quyết định số 672/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án thành lập bản đồ địa chính bằng 

ảnh hàng không phục vụ cho lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 

cho các tỉnh: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và Quyết định số 1299/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2007 của UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán thành lập 

bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10000 và hồ sơ địa chính cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 

từ tư liệu bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10000 tỉnh Quảng Nam. Thời gian thực 

hiện dự án bắt đầu từ tháng 6/2007, kết thúc dự án tháng 7/2011. 

Sản phẩm của dự án đã được đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND cấp 

huyện quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, do phương pháp 

điều vẽ, công nghệ đo đạc lúc bấy giờ có sai số lớn, một số địa phương do nhiều 

lý do không trao GCNQSD đất đã ký đến người dân mà lưu giữ ở Phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện, hơn nữa người dân chưa có nhu cầu cấp Giấy 

GCNQSD đất và trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng, sản phẩm chưa 

được UBND cấp huyện (Đặc biệt là 09 huyện trung du, miền núi có diện tích đất 

lâm nghiệp lớn) chỉnh lý biến động kịp thời và thường xuyên, dẫn đến hồ sơ địa 

chính Dự án đất lâm nghiệp ngày càng không còn phù hợp với hiện trạng quản 

lý, sử dụng đất của địa phương. Việc cấp GCNQSD đất, quản lý hiện trạng và 

chỉnh lý hồ sơ địa chính Dự án đất lâm nghiệp thường xuyên thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp huyện. 

2.2. Thực trạng hồ sơ địa chính 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp của 09 huyện trung du, miền núi tỉnh là 

320.882 ha, trong đó: diện tích đã đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất là 48.211 ha, chiếm tỷ lệ 15,03% tổng diện tích đất lâm nghiệp; tổng số giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu 35.762 giấy; tổng số giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất cấp đổi 818 giấy; tổng số lượng sổ địa chính 100 quyển và 

mục kê đất đai 100 quyển. 

Kết quả trên được thực hiện qua hai hình thức sau:     

a) Kết quả thực hiện Dự án đất lâm nghiệp đối với 09 huyện trung du, 

miền núi (Dự án 672) 

- Diện tích đo đạc, thành lập bản đồ địa chính để cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 32.847 ha. 

- Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu: 26.568 giấy. 

- Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp đổi: 692 giấy. 

b) Kết quả thực hiện theo hình thức đo đạc, cấp đơn lẽ. 

- Diện tích đo đạc, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 15.364 ha. 

- Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu: 9.194 giấy. 

- Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp đổi: 126 giấy. 

c) Kết qủa thực hiện lập sổ địa chính và sổ mục kê đất đai. 

- Tổng số lượng sổ địa chính 100/100 quyển, đạt tỷ lệ 100%. 

- Tổng số lượng sổ mục kê đất đai 100/100 quyển, đạt tỷ lệ 100%. 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục I) 

III. Sự cần thiết thực hiện Đề án 

3.1. Sự cần thiết 

Nhiệm vụ thực hiện công tác đo đạc bổ sung, đo vẽ lại, chỉnh lý, cấp 

GCNQSD đất, xây dựng CSDL quản lý đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền 

núi của tỉnh được đề ra xuyên suốt trong các Nghị quyết của HĐND tỉnh, cụ thể: 

Tỷ lệ diện tích đất lâm nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng được cấp 

GCNQSD đất đến năm 2020 là 85%, định hướng đến năm 2025 là 100%, trong 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 

theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam 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 và 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. Tại Nghị 
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quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó chú trọng đầu tư phát triển kinh tế 

- xã hội nông thôn, miền núi “Thực hiện công tác di dời, sắp xếp dân cư phù 

hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo và tạo thuận lợi trong đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tiếp tục tháo gỡ 

vướng mắc về tích tụ đất đai nhằm phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ 

chức lại sản xuất thông qua các hình thức hợp tác, liên kết giữa người dân với 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Tổ 

chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn; hỗ trợ tín dụng, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư. Đẩy mạnh phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, kinh 

tế vườn, kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản; 

cải hoán, đóng mới tàu thuyền công suất lớn, tích cực hỗ trợ ngư dân đánh bắt 

xa bờ. Tập trung xúc tiến, triển khai các nhóm dự án nâng cao hiệu quả kinh tế 

rừng, khai thác sản phẩm dưới tán rừng, trồng rừng gỗ lớn, phát triển dược liệu 

ở khu vực vùng Tây của tỉnh.Tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên bố trí, hỗ trợ 

kinh phí chỉnh lý, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp”. 

Một trong những vấn đề liên quan đến bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu 

quả, bền vững rừng tự nhiên đó là giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong sử dụng 

đất lâm nghiệp. Tuy nhiên thực tế giải quyết vấn đề chồng lấn, tranh chấp quyền 

sử dụng đất lâm nghiệp ở tất cả các địa phương vùng Tây của tỉnh còn gặp nhiều 

khó khăn, thách thức. Công tác xây dựng hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp của các 

huyện trung du, miền núi trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay chưa được đầu tư 

đúng mức, chỉ dừng lại ở khâu điều tra, điều vẽ, đo khoanh bao. Mặt khác, hiện 

trạng, ranh giới sử dụng đất lâm nghiệp của các huyện trung du, miền núi rất 

phức tạp, có độ dốc lớn, bị chia cắt bởi các yếu tố địa hình, dễ xảy ra tranh chấp, 

khó khăn cho công tác quản lý đất đai. Việc cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tạo 

điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân thực sự làm chủ trên diện tích đất lâm nghiệp 

của mình; là căn cứ, điều kiện để các hộ gia đình, cá nhân được cấp chứng chỉ 

rừng (FSC), thực hiện việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong sản 

xuất kinh doanh trồng rừng gỗ lớn và hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước 

như chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ theo 

Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính 

sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững 

và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020,... 
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai công tác tổng kiểm kê đất đai 

(5 năm 1 lần) theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ, nội dung kiểm kê đất đai gồm: Tình hình quản lý, sử dụng đất của các 

doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; tình hình quản lý, 

sử dụng đất của các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm 

nghiệp; tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương 

mại; tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài 

công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; tình hình quản lý, sử 

dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. Bên 

cạnh đó, sẽ tiến hành kiểm kê đối với diện tích đất sạt lở, bồi đắp trong 5 năm 

qua; kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

chế xuất theo các tiêu chí quản lý. Công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính 

là công tác đo đạc chi tiết đến từng thửa đất (ranh giới, mốc giới thửa đất, số 

thửa, diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất) và các đối tượng địa lý liên quan, 

thành lập theo đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Luật 

Đo đạc và bản đồ ngày 14/6/2018. Do đó, công tác kiểm kê đất đai và công tác 

đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất là hai công việc hoàn toàn 

khác nhau trong quản lý và sử dụng đất.     

Như vậy, công tác 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 là 

nhu cầu cấp bách và cần thiết hiện nay của tỉnh. 

3.2. Sự phù hợp với mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và quy hoạch 

Đề án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư được ban hành qua các văn 

bản sau: Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam 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 và 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. 
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PHẦN THỨ HAI  

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN 

I. Quan điểm đầu tư 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 phải theo quan điểm:  

- Phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đến từng hộ gia 

đình, cá nhân có đất lâm nghiệp trực tiếp sản xuất;  

- Thông tin dữ liệu quản lý đất phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ đáp 

ứng được sự biến động đất đai trong quá trình sử dụng; 

- Bảo đảm cung cấp, chia sẻ và khai thác thông tin đầy đủ, kịp thời, 

thuận tiện đáp ứng yêu cầu của các sở, ban, ngành, địa phương, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Là cơ sở cho công tác phân tích, xử 

lý, tổng hợp tạo ra các sản phẩm dịch vụ phục vụ quản lý nhà nước, chuyên 

môn, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển chung của ngành Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Là cơ sở để hướng đến xây dựng CSDL đất đai; từng bước đào tạo, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm công tác quản lý đất đai, duy trì và vận 

hành hệ thống CSDL đất đai. 

II. Mục tiêu của đề án 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

- Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp, từng bước hướng đến xây dựng và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính 

và cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi của tỉnh để 

thống nhất quản lý đất đai theo quy định; 

- Hiện đại hóa hệ thống quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về đất đai nói chung và đất lâm nghiệp nói riêng của 09 huyện 

trung du, miền núi của tỉnh. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Công tác đo vẽ hoàn thiện bản đồ địa chính 

Đo đạc và hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính thống nhất theo tiêu 

chuẩn quy phạm hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu 

quản lý đất đai và làm cơ sở để đăng ký đất đai, giao đất, thu hồi đất và cấp 

Chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân có đất lâm nghiệp trực tiếp sản xuất. 
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- Đo đạc bổ sung đối với những khu vực đo đạc mới do điều chỉnh lại Quy 

hoạch bảo vệ và phát triển rừng, diện tích đất do các Công ty Nông lâm nghiệp 

trả lại, diện tích đo khoanh bao trước đây và đo vẽ lại đối với các khu vực có số 

thửa biến động trên 40% số thửa của mảnh bản đồ.  

+ Đo đạc, chỉnh lý biến động 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; Chỉnh lý, đối soát bổ sung khu vực đã 

có bản đồ địa chính theo hiện trạng thực tế, hoàn chỉnh hệ thống bản đồ địa 

chính đồng bộ với hệ thống hồ sơ địa chính nhằm mục đích thống nhất việc quản 

lý đất đai ở các cấp. 

b) Lập hồ sơ địa chính 

Tổ chức đăng ký, xét duyệt cấp giấy chứng nhận lần đầu cho những thửa 

đất chưa được cấp (gọi tắt là cấp lần đầu) theo số liệu bản đồ địa chính mới đo 

vẽ, chỉnh lý. Đảm bảo tất cả các thửa đất đều được đăng ký, sẵn sàng cho việc 

cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (gọi tắt là cấp đổi) bất cứ khi nào người dân có 

nhu cầu. 

- Cấp lần đầu Giấy CNQSD đất cho các đối tượng chưa được cấp theo số 

liệu bản đồ địa chính mới đo vẽ, chỉnh lý; 

- Cấp đổi Giấy CNQSD đất cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tại các 

khu vực đo vẽ, chỉnh lý lại bản đồ địa chính; 

- Đảm bảo hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính làm nền tảng quản lý đất 

đai thống nhất, toàn diện và đồng bộ giữa cơ quan quản lý các cấp; 

- Nâng cao hiệu quả về cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người sử dụng đất được đăng ký, cấp giấy chứng nhận và thực hiện các quyền 

của người sử dụng đất. 

* Các mục tiêu cụ thể trên làm cơ sở cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ vận hành CSDL đất đai khi đáp 

ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình mới. 

III. Phạm vi của đề án 

Đề án được triển khai tại: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam: Các phòng ban trực 

thuộc Sở, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam. 
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- UBND các huyện trung du, miền núi: Tây Giang, Nam Giang, Đông 

Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, Nam Trà My, Phước Sơn và Hiệp 

Đức. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai của 09 

huyện huyện trung du, miền núi: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên 

Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, Nam Trà My, Phước Sơn và Hiệp Đức. 

- Ủy ban nhân dân của 100 xã, thị trấn của 09 huyện huyện trung du, miền 

núi: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, 

Nam Trà My, Phước Sơn và Hiệp Đức. 

- Phạm vị đầu tư trên toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân trực tiếp sản xuất trên địa bàn của 09 huyện huyện trung du, miền núi: Tây 

Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, Nam Trà 

My, Phước Sơn và Hiệp Đức. 

IV. Qui mô của đề án  

Căn cứ vào nhu cầu của của 09 huyện huyện trung du, miền núi: Tây 

Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, Nam Trà 

My, Phước Sơn và Hiệp Đức, khối lượng công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập 

hồ sơ địa chính từ năm 2021 đến 2026, như sau: 

4.1. Tiếp điểm địa chính (Số lượt dùng)  

Tổng số tiếp điểm địa chính (Số lượt dùng): 200 điểm. 

4.2. Đo đạc, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 

- Đo đạc bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính: Diện tích 90.469 ha; số thửa 

đất 51.441 thửa. 

- Đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính: Số mảnh bản đồ địa chính 

251 mảnh; diện tích 26.234 ha; số thửa đất 17.149 thửa. 

4.3. 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. 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục II) 
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Các hạng mục đầu tư không được trùng lặp với các nhiệm vụ, dự án và hồ 

sơ có liên quan đến đo vẽ bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính đã và đang 

triển khai trên địa bàn. 
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PHẦN THỨ BA 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. Công nghệ, kỹ thuật áp dụng  

1.1. Tiếp điểm lưới địa chính 

- Tiếp điểm địa chính là cơ sở để phát triển hệ thống lưới đo vẽ hoặc có 

thể sử dụng trực tiếp để đo vẽ chi tiết, các chỉ tiêu kỹ thuật phải tuân theo quy 

định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Máy sử dụng để đo lưới là máy định vị vệ tinh 1 hoặc 2 tần số (máy 

Trimble R3, Trimble R4, . . .) hoặc các loại máy có độ chính xác tương đương. 

1.2. Đo vẽ bản đồ địa chính  

- Lưới đo vẽ chi tiết được đo công nghệ GPS-RTK hoặc đường chuyền 

bằng máy toàn đạc điện tử.  

- Bản đồ địa chính được thành lập bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp, hoàn 

toàn dã ngoại (chủ yếu sử dụng máy GPS-RTK để đo vẽ chi tiết, ...).  

- Các thông số kỹ thuật trong đo vẽ phải tuân theo quy định tại Thông tư 

25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường.  

- Bản đồ địa chính được thành lập bằng công nghệ số, dữ liệu được ghi 

trên thiết bị nhớ và dùng giấy vẽ bản đồ có chất lượng cao với trọng lượng từ 

100gr/m2 trở lên để in bản đồ địa chính. 

1.3. Thành lập hồ sơ địa chính 

Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế tại tỉnh Quảng Nam, để thống nhất 

trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề xuất lựa chọn sử dụng phần mềm TMVMap để xây dựng bản đồ địa 

chính, lập và quản lý HSĐC.  

- Sử dụng phần mềm TMVMap trong công tác kê khai đăng ký cấp giấy 

CNQSD đất.  

- Phần mềm TMVMap là một bộ sản phẩm bao gồm nhiều phân hệ phần 

mềm với rất nhiều chức năng hỗ trợ công tác quản lý đất đai. 

- Việc biên tập bản đồ địa chính phải tuân theo quy định tại Thông tư 

25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường.  
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- Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải tuân 

thủ theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 

2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về hồ sơ địa chính và 

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.   

II. Giải pháp kỹ thuật 

2.1. Các văn bản áp dụng trong Đề án 

- Luật đất đai 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị đinh số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính 

phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017của chính phủ 

quy định chi tiết Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 25/2014/BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ Địa chính; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc 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; 

- Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/07/2009 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
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102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thầm định và nghiệm 

thu công trình sản phẩm trong việc quản lý đất đai; 

2.2. Để giải quyết các mục tiêu và nội dung thực hiện của Đề án thì 

giải pháp kỹ thuật được đề xuất 3 giai đoạn công việc như sau 

a) Giai đoạn 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị, tổ chức 

 

Thu thập tư liệu 

Nhóm nội nghiệp xử lý các 

hệ thồng bản đồ, hồ sơ… 

Nhóm ngoại nghiệp 

Khảo sát ngoại nghiệp 

Bản đồ 

đất LN 

1/10.000 

 Xácđịnh khu 

vực chính lý 

Chuẩn 

hóa nội 

dung 

Xác định địa giới 

và khu vực cần đo 

Chia mảnh bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1/10.000 

Xác định địa giới. 

Ghép biên bản đồ 

 

  

VPĐK huyện, 

UBDH xã 

Chủ đầu tư 

Xây dựng lưới 

đo vẽ  
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b) Giai đoạn 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Giai đoạn 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đo đạc chi tiết, kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận 

Đo đạc, chỉnh lý.  

Lập bảng thuộc tính, quét hồ sơ 

Biên tập bản đồ 

sau xét duyệt 

Kê khai đăng ký 

 

Xét duyệt cấp xã, 

cấp huyện 

 

Phân loại hồ sơ kê 

khai đăng ký 

In bản đồ và hồ sơ 

địa chính 

Đủ điều kiện (cấp 

lần đầu, cấp đổi) 

In giấy  

chứng nhận 

Đơn vị  

giám sát 
Triển khai hệ 

thống 

TMVMap 

Xác định ranh giới,  

thu thập thông tin thửa đất 

Xác định ranh giới sử dụng 

đất 

Thu thập thông tin thửa đất theo 

từng tổ, thôn, bản 

Ký bản mô tả ranh giới mốc 

giới  

 

Nhập thông tin thuộc tính 

thửa đất 

theo đơn vị hành chính 

Quét các hồ sơ thu thập 

theo chuẩn quy định 
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III. Sản phẩm của đề án 

TT Danh mục sản phẩm 
ĐV

T 

Số 

lượng 

Phân cấp quản lý 

Xã Huyện Tỉnh 

1 Bản đồ địa chính sau đăng ký cấp GCN Bộ 3 1 1 1 
2 Sổ địa chính Mẫu số 01/ĐK  Bộ 3 1 1 1 

3 

Sổ mục kê đất đai theo Phụ lục số 15 Thông 

tư số 25/2014/TT-BTNMT Bộ 3 1 1 1 

4 Sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp GCN: 

Mẫu số 02/ĐK 

Bộ 1     1 

5 Sổ cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 03/ĐK Bộ 1     1 

7 Hồ sơ đăng ký đất đai Bộ 1     1 

8 Biên bản xét duyệt của UBND xã  Bộ 2   1 1 

9 Thông báo về việc công khai hồ sơ ĐKĐĐ Bộ 2   1 1 

10 Biên bản kết thúc công khai hồ sơ ĐKĐĐ Bộ 2   1 1 

11 
Tờ trình thu hồi giấy chứng nhận, kèm theo 

danh sách thu hồi giấy Chứng nhận của 

UBND cấp xã và phòng TNMT huyện 

Bộ 2  1 1 

12 

Tờ trình của UBND cấp xã  và phòng TNMT 

huyện v/v cấp lại giấy Chứng nhận, kèm theo 

danh sách cấp lại GCN Bộ 2   1 1 

13 

Tờ trình của UBND cấp phòng TNMT huyện 

và xã v/v cấp lần đầu giấy Chứng nhận, kèm 

theo danh sách cấp lần đầu GCN Bộ 2   1 1 

14 
Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ 

đăng ký, cấp GCN  Mẫu số 06/ĐK Bộ 2   1 1 

16 

Quyết định của UBND huyện v/v thu hồi giấy 

chứng nhận (có danh sách kèm theo) Bộ 3 1 1 1 

17 

Quyết định của UBND huyện v/v cấp đổi giấy 

chứng nhận (có danh sách kèm theo) Bộ 3 1 1 1 

18 

Quyết định của UBND huyện v/v cấp lần đầu 

giấy chứng nhận (có danh sách kèm theo) Bộ 3 1 1 1 

19 

Biểu tổng hợp kết quả cấp đổi giấy chứng 

nhận  Bộ 5 1 1 3 

20 

Biểu tổng hợp kết quả cấp lần đầu giấy chứng 

nhận  Bộ 5 1 1 3 

21 

Biểu tổng hợp các hộ gia đình được cấp lại, 

cấp lần đầu giấy chứng nhận  Bộ 5 1 1 3 

22 

Biểu thống kê đất đai theo Mẫu số 01,02,03-

TKĐĐ  Bộ 8 1 1 6 

23 

Đĩa CD-ROM ghi toàn bộ công trình, sản 

phẩm ở dạng số (tốc độ ghi không quá 16x) Bộ 4 1 1 2 
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PHẦN THỨ TƯ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. Các bước thực hiện Đề án 

Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan lập Đề án) trình UBND 

tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thống nhất ban hành Nghị 

quyết phê duyệt Đề án. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh phê duyệt 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.  

Bước 2: Căn cứ tiến độ đã được phê duyệt, UBND các huyện trung du, 

miền núi tiến hành tổ chức lập thiết kế kỹ thuật - dự toán chi tiết riêng cho từng 

huyện. Trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán này, sẽ 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 cụ thể cùng dự toán kinh phí chính xác, để từ đó 

đẩy nhanh tiến độ cũng như chất lượng, hoàn thành kế hoạch đã đề ra của Đề án. 

Các thiết kế kỹ thuật - dự toán sẽ được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường góp 

ý trước khi Cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt (UBND các huyện trung du, 

miền núi). 

Bước 3: Tổ chức triển khai từng Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán, theo tiến độ 

đã được phê duyệt. 

II. Phối hợp thực hiện giữa các sở, ban ngành 

Đề án được triển khai trên địa bàn 09 huyện trung du, miền núi, do Sở Tài 

nguyên và Môi trường lập trên cơ sở trách nhiệm triển khai thực hiện của 

UBND các huyện trung du, miền núi và sự phối hợp của các Sở, Ban ngành có 

liên quan. 

2.1. UBND các huyện 

Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị 

thi công, các cơ quan có 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 trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định và triển khai thực hiện theo lộ trình Đề án được phê duyệt (năm thực 

hiện, tên xã thực hiện, khối lượng, kinh phí). 
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Chịu trách nhiệm phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán tổng thể trên địa 

bàn huyện; Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu hoặc đặt hàng theo quy 

định.   

Lập kế hoạch thực hiện hàng 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.      

Có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí đối ứng đảm bảo 10% nguồn thu 

tiền sử dụng đất hằng năm theo phân cấp hiện hành. 

Có trách nhiệm 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 dự án trên địa bàn. 

Chuẩn bị nhân lực, 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 GCN. 

Chịu trách nhiệm cấp GCN QSDĐ 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 Sở Tài nguyên Môi trường vướng mắc 

trong quá trình triển khai Đề án trên địa bàn để xem xét, giải quyết. Thực hiện 

các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án. 

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. 

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án. 

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. 

Xây dựng kế hoạch gửi cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp 

và báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm cho Đề án. 

Chủ trì tổ chức công tác tuyên truyền về việc thực hiện Đề án trên địa bàn 

Tỉnh với các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, của Tỉnh; các tổ chức 

đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội... nhằm tạo mọi điều kiện 
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thuận lợi cho quá trình triển khai Đề án, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý đất 

đai của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

Sau khi Đề án kết thúc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

tham mưu, báo cáo 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 hàng 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. 

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tổng hợp đề xuất bố trí kinh phí hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, cùng với cơ quan Tài chính, báo cáo UBND tỉnh xem xét và bố trí kinh 

phí để thực hiện Đề án trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện để đảm bảo 

nguồn kinh phí thực hiện công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp theo Đề án được phê duyệt. 

Thực hiện các yêu cầu về giám sát đầu tư theo quy định. 

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có 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. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án. 

2.4. Sở Tài chính 

Tổng hợp đề xuất bố trí kinh phí hàng năm của UBND các huyện, cùng 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét và bố trí kinh phí để 

thực hiện Đề án trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

các huyện để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác đo đạc và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Đề án được phê duyệt. 

Phối hợp cơ quan Kho bạc trong quá trình nhập kịp thời Dự toán kinh phí 

cho Đề án hàng năm để đảm bảo thanh toán kinh phí thực hiện của Đề án. 

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện và các cơ quan 

có liên quan trong quá trình triển khai Đề án. 

Quyết toán Đề án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

Báo cáo UBND tỉnh theo quy định thẩm quyền liên quan đến nội dung 

của Đề án. 
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Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND 

các huyện để thực hiện quyết toán kinh phí đầu tư Đề án theo quy định. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án. 

2.5. Kho bạc Nhà nước 

Hướng dẫn đơn vị trong việc mở tài khoản (nếu cần), làm thủ tục tạm ứng 

thanh toán tại Kho Bạc theo quy định hiện hành. 

Kiểm soát chi của Đề án theo đúng các quy định của Nhà nước. 

Hàng năm đối chiếu số liệu cấp phát theo quy định của Nhà nước. 

Báo cáo UBND tỉnh theo quy định thẩm quyền liên quan đến nội dung 

của Đề án. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án. 

2.6. Các Sở ngành liên quan  

Công an, Quân đội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tin và 

truyền thông, ... chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan 

thuộc thẩm quyền và quy định của pháp luật cho phép, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi cho quá trình triển khai Đề án. 

2.7. Cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, đoàn thể, các đơn vị có liên quan 

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân, các tổ chức trên địa bàn 09 

huyện trung du, miền núi tỉnh về Đề án, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai Đề án đảm 

bảo tiến độ, quy định. 

Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ khác có liên quan của Đề án theo thẩm 

quyền, chức năng và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

III. Thành phần công việc và lộ trình thực hiện của đề án 

3.1. Các thành phần của đề án 

Dự kiến đề án sẽ chia thành 02 thành phần như sau: 

- 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 từng huyện. 

- Tổ chức thi công: 

+ Tiếp điểm địa chính để phát triển hệ thống lưới đo vẽ chi tiết; 

+ Đo đạc chi tiết bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000; 
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+ Kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; 

3.2. Lộ trình thực hiện 

Đề án sẽ được triển khai trong 06 năm (từ Quý I/2021 đến Quý IV/2026): 

3.2.1. Lộ trình thực hiện tại cấp tỉnh 

Quý I/2021 đến Quý IV/2021: Xây dựng, thẩm định, báo cáo HĐND tỉnh 

xem xét, thống nhất và phê duyệt Đề án. 

3.2.2. Lộ trình thực hiện tại cấp huyện và phân kỳ đầu tư sử dụng 

nguồn vốn 

a) Huyện Nam Giang 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện     

2.145.795.993  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất Tà Bhing 

2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Thạnh Mỹ, Cà 

Dy, Tà Pơơ 

    

5.479.464.462    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Chà Vàl, Zuôich 

    

2.274.519.541    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Đắc Tôi, La Dêê 

    

1.481.390.390    

5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất La Êê, Chơ Chun 

    

1.623.106.150    

6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Đắc Pree, Đắc 

Pring 

    

1.017.618.839  
  

Tổng cộng  14.460.096.976    

b) Huyện Bắc Trà My 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện 

    

1.957.571.588  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất Trà Giác 
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2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Trà Giáp, Trà Ka 

    

2.653.875.748    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Trà Tân, Trà Đốc, 

Trà Bui 

    

4.624.140.736    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Trà Kot, Trà 

Giang, Trà Sơn 

    

4.168.044.900    

5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Trà Đông, Trà 

Dương 

    

2.150.463.000    

6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Trà Núi, Trà My 

    

1.953.514.661    

Tổng cộng  17.507.610.633    

c) Huyện Phước Sơn 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện 

    

2.036.091.805  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất Phước Hiệp 

2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Khâm Đức, 

Phước Hòa 

    

2.279.409.356    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Phước Xuân, 

Phước Đức, 

Phước Năng 

    

4.077.391.598    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Phước Mỹ, 

Phước Chánh 

    

3.411.312.071    

5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Phước Công, 

Phước Kim 

    

2.064.154.531    

6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Phước Thành, 

Phước Lộc 

    

2.334.560.265    

Tổng cộng  16.202.919.625    

d) Huyện Nam Trà My 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 
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1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện 

  

2.591.013.670  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất Trà Don 

2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Trà Mai 

     

886.371.468    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Trà Vân, Trà 

Vinh 

  

1.140.808.699    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Trà Leng, Trà 

Dơn 

  

1.838.866.176    

5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Phước Công, 

Phước Kim 

  

1.626.324.519    

6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Trà Linh, Trà 

Nam 

  

1.375.982.760    

Tổng cộng  9.459.367.293    

đ) Huyện Đông Giang 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện 

    

2.514.958.233  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất Kà Dăng 

2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Mà Cooih, Za 

Hung 

    

2.831.521.337    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Tà Lu, Prao 

    

2.787.237.662    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Jơ Ngây, Sông 

Kôn 

    

4.526.971.046    

5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Tư, A Ting 

    

3.373.369.505    

6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất A Rooi, Ba 

    

3.800.001.436    

Tổng cộng  19.834.059.220    
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e) Huyện Tây Giang 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện 

    

1.083.551.393  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất A Nông 

2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Lăng 

    

2.542.468.444    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất A Vương, Bhalêê 

    

4.524.924.729    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất A Tiên, Dang 

    

4.704.168.754    

5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Gari, Tr’ Hy 

    

2.489.328.772    

6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất A Xan, Ch’ơm 

    

2.910.295.189    

Tổng cộng  18.254.737.280    

g) Huyện Nông Sơn 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện 

     

780.889.285  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất Ninh Phước 

2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Sơn Viên 

     

393.862.364    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Quế Lộc 

     

544.025.466    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Quế Lâm 

     

492.526.607    

5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Phước Ninh 

     

617.670.538    
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6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất Quế Trung 

     

604.963.020    

Tổng cộng  3.433.937.281    

h) Huyện Hiệp Đức 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện 

     

326.854.013  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất Thăng Phước 

2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Quế Thọ, Sông 

Trà 

     

971.323.311    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Bình Lâm, Quế 

Lưu 

     

514.191.713    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Bình Sơn, Phước 

Trà 

     

668.334.821    

5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Tân Bình, Hiệp 

Hòa 

     

603.618.220    

6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Hiệp Thuận, 

Phước Gia 

     

357.121.767    

Tổng cộng  3.441.443.845    

i) Huyện Tiên Phước 

STT 

Năm 

thực 

hiện 

Nội dung công việc 
Đơn vị hành 

chính xã 

Kinh phí 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 2021 
- Lập TKKT-DT toàn huyện Toàn huyện 

       

820.313.130  

xã 

điểm 
- Đo đạc, cấp Giấy CNQSD 

đất Tiên Phong 

2 

2022 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Tiên Hà, Tiên 

Lộc 

    

1.814.556.609    

3 

2023 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Tiên Sơn, Tiên 

Hiệp, Tiên An 

    

4.238.355.218    

4 

2024 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Tiên Ngọc, Tiên 

Mỹ, Tiên Thọ 

    

2.501.852.520    
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5 

2025 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Tiên Châu, Tiên 

Cảnh, Tiên Kỳ 

    

1.697.681.633    

6 

2026 

Xây dựng và phê duyệt kế 

hoạch thực hiện; Tiếp tục đo 

đạc, cấp Giấy CNQSD đất 

Tiên Cẩm, Tiên 

Lãnh, Tiên Lập 

    

1.433.885.325    

Tổng cộng 12.506.644.435    

(Chi tiết kèm theo các Phụ lục: từ IV đến XII) 

* Đối với các huyện đã triển khai thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của địa bàn cấp xã trong năm 2020 nằm trong lộ trình thực 

hiện trong năm 2021 của Đề án này thì được phép tịnh tiến sang năm tiếp theo 

theo thứ tự ưu tiên thực hiện lộ trình của đề án.   

IV. Kinh phí thực hiện 

4.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 

03/6/2008 và thực hiện từ ngày 01/01/2009. 

- Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính Phủ về việc 

quy định mức lương tối thiểu chung (1.490.000 đồng/tháng). 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. 

- Thông tư 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc 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; 

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định 

lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về Tài 

nguyên Môi trường 

- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về việc 

quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và điều chỉnh tại Quyết định số 936/QĐ-

UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh. 

4.2. Tổng mức đầu tư của Đề án 

Tổng mức đầu tư dự án là (làm tròn): 114.662.615.000 đồng, gồm các chi 

phí:  
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- 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; 

- 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; 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục III) 

4.3. Phương án huy động 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. 

4.4. Về cơ chế hỗ trợ cho các địa phương 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 

thì nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và theo 

quy định tại Điểm 1, khoản 2, Điều 5 và Điểm h, khoản 2, Điều 6 Nghị quyết số 

21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế đối với cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, do nguồn 

kinh phí của các huyện trung du, miền núi của tỉnh còn nhiều khó khăn nên 

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, hỗ trợ nguồn kinh phí cho các địa 

phương như sau: 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 dự 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. 
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PHẦN THỨ NĂM 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

I. Tác động về môi trường 

Đề án có mục tiêu “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”. 

Hồ sơ địa chính được đảm bảo, thống nhất, quản lý đồng bộ phục vụ công 

tác quản lý đất đai, phân tích, dự báo tổng thể chuyên ngành là thông tin xác 

thực có độ chính xác cao để xây dựng các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. 

II. Tác động về xã hội 

 Đề án được đầu tư thành công sẽ giúp nâng cao sự hiểu biết, ý thức của xã 

hội về quản lý đất đai nói riêng và ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung, 

cụ thể : 

Hồ sơ địa chính được cập nhật thường xuyên, phản ánh kịp thời tình hình 

sử dụng đất trên địa bàn các huyện trung du, miền núi của tỉnh; 

Hồ sơ địa chính được đồng bộ, thống nhất từ tỉnh, huyện, xã, tạo điều kiện 

khai thác, chia sẻ thông tin thuận lợi; 

Việc tiết cận dễ dàng với hồ sơ địa chính đất đai có chất lượng cao kết 

hợp với việc làm rõ và chi tiết các quy trình, thủ tục… trong quản lý đất đai sẽ 

làm giảm đáng kể các vi phạm, tiêu cực,.. về đất đai; 

Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các cấp về lĩnh 

vực quản lý đất đai. 

III. Hiệu quả kinh tế 

 - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đến từng hộ gia 

đình, cá nhân có đất lâm nghiệp trực tiếp sản xuất; tạo điều kiện cho hộ gia đình, 

cá nhân được vay vốn, liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất lâm nghiệp trên 

chính thửa đất của mình; góp phần ổn định sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng theo quy định.   

- Thống nhất cơ sở dữ liệu đất đai quản lý tập trung, tiến tới xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó nâng cáo tốc độ tổng hợp, xử lý số 

liệu, phân tích số liệu và các báo cáo, tổng hợp … đáp ứng thông tin về quản lý 

đất đai cho các sở, ban, ngành và UBND các cấp; 
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Các số liệu về quản lý đất đai được tổ chức, quản lý và lưu trữ đảm bảo an 

ninh, an toàn, được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thu nhận và xử lý; 

Số liệu quản lý đất đai được cập nhật và cung cấp, nâng cao tính cần thiết, 

khách quan, minh bạch trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án về 

quản lý đất đai; 

Xây dựng hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp dạng số là thành phần và nền 

tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong thời gian đến. 
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PHẦN THỨ SAU 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

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” được xây dựng 

trên cơ sở: 

- Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh 

ủy Quảng Nam 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 và 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.  

 - Kết quả rà soát nhu cầu đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp từ số liệu báo cáo của UBND các huyện 

theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Do đó, toàn bộ số liệu trong Đề 

án có tính thực tế, khả thi và độ tin cậy cao (số liệu UBND các huyện báo cáo đã 

rà soát đến địa bàn cấp xã). 

Nội dung Đề đã trình bày tương đối cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều 

kiện thực tế khi thi công phục vụ tốt cho công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập 

hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để định 

hướng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tương lai. Quá trình thực hiện lập Đề 

án đã có trao đổi, phản hồi, phối hợp chặt chẽ với địa phương, của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện và các Phòng chức năng của sở Tài nguyên 

Môi trường tỉnh Quảng Nam. 

Đây là Đề án tối ưu nhằm làm cơ sở cho UBND các huyện trung du, miền 

núi tổ chức, lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa 

chính, kê khai đăng ký lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp để định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tương lai. 
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II. Kiến nghị 

Trong quá trình thực hiện có những thay đổi phát sinh về chủ trương 

chính sách như: quy trình kỹ thuật làm phát sinh khối lượng,  đơn giá vật tư, 

nhân công, đơn giá đo đạc bản đồ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lương cơ 

bản sẽ được điều chỉnh phù hợp với các quy định mới của Nhà nước. 

Để Đề án sớm triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề 

nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thống nhất, để UBND các huyện 

trung du, miền núi của tỉnh triển khai thực hiện./. 


