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BÁO CÁO 

Thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

  

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 

Căn cứ Điều 34 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Thống kê ngày 

23/11/2015; Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 

27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Quyết định số 

1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành 

Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực 

hiện việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất như 

sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 

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

và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất; 
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- Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 

- 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, thẩm định và nghiệm thu 

công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

- Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 Về việc thành lập ban Chỉ 

đạo Kiểm kê đất đai. 

2. Mục đích, yêu cầu 

2.1. Mục đích 

Kiểm kê đất đai năm 2019 nhằm điều tra, đánh giá đúng thực trạng tình 

hình quản lý, sử dụng và biến động đất đai, lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các 

cấp (tỉnh, huyện, xã) làm cơ sở để đề xuất việc xây dựng và hoàn thiện chính sách 

pháp luật đất đai, phục vụ việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; 

cung cấp kịp thời, đầy đủ những thông tin cần thiết, chính xác về đất đai để hoạch 

định các chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và việc quản lý sử dụng có hiệu quả, hợp lý vốn tài nguyên đất nói riêng 

trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành kinh tế, văn hoá, xã 

hội và an ninh quốc phòng. 

2.2. Yêu cầu 

Việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cần 

phải được đổi mới phương pháp, tổ chức thực hiện để tăng cường kiểm soát chặt 

chẽ trong suốt quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng, khắc phục hạn chế, tồn tại 

của các kỳ kiểm kê đất đai trước đây. 

        II. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên  

1.1. Vị trí địa lý 

- Tỉnh Hà Tĩnh có vị trí địa lý: Từ 170 53’ 50” đến 180 45’ 40” vĩ độ Bắc; Từ 

1050 05’ 50” đến 1060 30’ 20” Kinh độ Đông.  

- Phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An; phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình; phía Tây giáp 

hai tỉnh Borikhamxay và Khammuane của Lào, phía Đông giáp Biển Đông.  

- Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 5.994,47 km2, chiếm 1,8% tổng diện tích tự 

nhiên của cả nước. 
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Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 10 huyện, 01 thành 

phố và 02 thị xã) với 216 đơn vị hành chính cấp xã (182 xã, 21 phường và 13 thị 

trấn).  

1.2. Đặc điểm địa hình 

Hà Tĩnh nằm phía đông dãy Trường Sơn có địa hình hẹp và dốc nghiêng dần 

từ Tây sang Đông. Khu vực đồi núi chiếm hơn 65% diện tích tự nhiên, đồng bằng 

có diện tích nhỏ, bị chia cắt bởi các dãy núi. Các dãy núi phía Tây có độ cao trung 

bình 1.500 m, phân hóa phức tạp và bị chia cắt mạnh, hình thành các vùng sinh 

thái khác nhau. Dải đồng bằng hẹp chạy theo quốc lộ 1A và thường bị cắt ngang. 

Bãi cát chạy dọc suốt ven biển với nhiều cửa lạch tạo thành những điểm du lịch 

đẹp và nhiều ngư trường. Dải đồng bằng trung du được hình thành từ những trầm 

trích xen kẽ các suối. Do địa hình dốc nên đất đai phần lớn bị xói mòn, bạc màu và 

có các dạng địa hình sau: 

1.3. Điều kiện khí hậu 

- Hà Tĩnh nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với 02 mùa 

rõ rệt (mùa nóng và mùa lạnh) mùa đông khô và lạnh kéo dài từ tháng 11 đến 

tháng 4 năm sau, mùa hè nóng ẩm từ tháng 5 đến tháng 10. Nhiệt độ bình quân 

hàng năm từ  250 - 270C, lượng mưa bình quân hàng năm đều trên 2.200mm, cá 

biệt có nơi trên 3.500mm, số giờ nắng trung bình hàng năm 1.719 giờ nắng/năm. 

- Gió, bão: Hà Tĩnh thuộc vùng chịu ảnh hưởng của bão nhiều trong khu vực 

miền Trung. Bão thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 10, bão thường kéo theo 

mưa lớn gây ra lụt. 

2. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội    

Trong 05 năm (2016 - 2020) nền kinh tế của tỉnh duy trì được khả năng tăng 

trưởng khá nhanh và tương đối bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 

giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,75%, chất lượng từng bước được nâng lên. Quy mô 

nền kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 

triệu đồng lên trên 70 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu 

đồng lên 36 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông 

nghiệp còn 12,2%, công nghiệp - xây dựng 45,5%, dịch vụ 42,3%. Cơ cấu lao 

động chuyển dịch tích cực; năng suất lao động bình quân tăng 11,1%/năm. 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2050 được cụ thể hoá bằng các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Quy 

hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng 

Bình được quan tâm huy động nguồn lực triển khai thực hiện; tập trung đầu tư hệ 

thống kết cấu hạ tầng khu vực, đặc biệt là hạ tầng giao thông liên kết vùng, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội.  

Công nghiệp tăng trưởng nhanh, tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh 

tế, bình quân đạt 46,7%. Tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh, từ 12,4% lên 38,9%. 
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Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (giai đoạn 1) 

đi vào hoạt động, trở thành hạt nhân tăng trưởng của nền kinh tế. Một số dự án 

công nghiệp quan trọng được khởi công, hoàn thành và bước đầu phát huy hiệu 

quả. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực mới như thép, điện đóng góp quan trọng 

vào tăng trưởng kinh tế.  

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt kết quả khá. Tốc độ tăng trưởng bình 

quân toàn ngành đạt 2%/năm. Tỷ trọng giá trị chăn nuôi tăng từ 48,8% lên trên 

53%; tỷ trọng nhóm các sản phẩm chủ lực tăng từ 30,4% lên trên 46%; giảm tỷ 

trọng trồng trọt từ 49% xuống dưới 43%; có 122 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 

4 sao. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 70 triệu đồng/ha lên trên 90 

triệu đồng/ha.  

Dịch vụ, thương mại, du lịch từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế 

của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tăng trưởng bình 

quân 5,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 

6,3%/năm; kết cấu hạ tầng dịch vụ, thương mại phát triển theo hướng văn minh, 

hiện đại; thị trường hàng hóa ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của 

người dân; công tác xã hội hóa đầu tư, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, bảo vệ 

người tiêu dùng tiếp tục được quan tâm. Kết nối tour, tuyến du lịch được chú trọng. 

Doanh thu du lịch năm 2020 tăng 17% so với năm 2015. Giá trị kim ngạch xuất 

khẩu tăng gấp 9,7 lần so với năm 2015.  

Khoa học - công nghệ, thông tin truyền thông đóng góp tích cực vào phát 

triển kinh tế - xã hội. Chú trọng xây dựng, ban hành các chính sách phát triển khoa 

học và công nghệ. Hoàn thiện tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả 

hoạt động các đơn vị sự nghiệp; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. 

Hình thành một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ, góp phần khơi dậy đổi 

mới sáng tạo, khởi nghiệp. Tỷ lệ đổi mới khoa học và công nghệ trung bình đạt 

13,6%/năm. 

Mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, 

dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, xã hội tiến bộ, quốc phòng - 

an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung 

Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn 

mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, 

phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. 
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III. THỜI ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ HOÀN THÀNH VIỆC THÀNH LẬP 

BĐHT SỬ DỤNG ĐẤT 

 1. Thời điểm xây dựng 

Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

được tính đến hết ngày 31/12/2019. 

 2. Thời điểm hoàn thành 

Thời điểm hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được quy định như sau: 

- Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020; 

          - Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/03/2020; 

IV. CÁC NGUỒN TÀI LIỆU, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ 

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Các nguồn tài liệu 

1.1. Bản đồ kiểm kê đất đai  

Bản đồ kiểm kê đất đai là tài liệu phản ánh thực tế sử dụng đất ở thời điểm 

kiểm kê đất đai. Bản đồ kiểm kê đất đai của tỉnh Hà Tĩnh được lập trên nền bản đồ 

kiểm kê đất đai năm 2014 kết hợp với các tài liệu trích đo, hồ sơ giao, cho thuê đất 

và điều tra khoanh vẽ biến động đất đai tại thực địa. Số liệu bản đồ do Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh cung cấp. 

1.2. Tài liệu cơ sở để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng những quy định 

của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã trên công nghệ số. Tài liệu để thành lập bản đồ HTSD đất là: 

- Bản đồ điều tra kiểm kê; 

- Bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính sau cấp giấy;   

- Hồ sơ địa giới hành chính 364-CT; 

- Bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp sau cấp giấy; 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (tham khảo); 

- Số liệu về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 của tỉnh Hà Tĩnh (tham khảo); 

- Bản đồ quy hoạch 03 loại rừng; 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kì trước (tham khảo); 

- Các bản đồ chuyên đề có liên quan (tham khảo). 
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2. Phương pháp, công nghệ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

2.1. Phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Phương pháp lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh 

được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT như 

sau: 

a) Cơ sở toán học của bản đồ hiện trạng sử dụng đất quy định như sau: 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh được thành lập 

trên mặt phẳng chiếu hình, múi chiếu 30 có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều 

dài ko = 0,9999. Kinh tuyến trục của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quy định tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT; 

- Khung bản đồ hiện trạng sử dụng đất được trình bày như sau: 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 

chỉ biểu thị lưới kilômét, với kích thước ô vuông lưới kilômét là 10cm x 10cm; 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:25000 biểu thị lưới kilômét, với 

kích thước ô vuông lưới kilômét là 8cm x 8cm; 

 + Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:50000, 1:100000 chỉ biểu thị lưới 

kinh tuyến, vĩ tuyến. Kích thước ô lưới kinh tuyến, vĩ tuyến của bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất tỷ lệ 1:50000 là 5’ x 5’. Kích thước ô lưới kinh tuyến, vĩ tuyến của bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:100000 là 10’ x 10’.  

- Các thông số của file chuẩn của bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau: 

+ Hệ tọa độ bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000;  

+ Đơn vị làm việc (Working Units) gồm đơn vị làm việc chính (Master 

Units) là mét (m); đơn vị làm việc phụ (Sub Units) là milimét (mm); độ phân giải 

(Resolution) là 1000. 

b) Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được thành lập trên cơ sở biên tập, 

tổng hợp, khái quát hóa từ bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và tỉnh được lập trên cơ sở tích 

hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa nội dung từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

của các đơn vị trực thuộc.  

- Sử dụng các loại bản đồ địa hình, bản đồ kiểm kê rừng của ngành nông 

nghiệp và bản đồ nền địa chính thì sử dụng thêm các bản đồ này để tham khảo 

hoặc bổ sung các yếu tố nội dung cần thiết ngoài ranh giới các khoanh đất mà bản 

đồ kết quả điều tra kiểm kê đất chưa có. 

c) Việc xây dựng bản đồ kết quả điều tra kiểm kê như sau. 

Tỉnh Hà Tĩnh có bản đồ địa chính được thành lập theo dự án tổng thể bắt 

đầu từ năm 2012, đến nay đang hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất. 
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Tiến hành lồng ghép bản đồ quy hoạch 03 loại rừng kết hợp với số liệu từ sổ mục 

kê đất đai và số liệu thống kê kỳ trước, số liệu thống kê hàng năm (năm 2015, 2016, 

2017, 2018). Căn cứ vào bản đồ kiểm kê đất đai năm 2014 để thực hiện đối soát với 

thực địa để khoanh vẽ các khoanh đất về loại đất, đối tượng sử dụng và đối tượng 

được nhà nước giao quản lý đất bổ sung xây dựng bản đồ kiểm kê đất đai năm 2019. 

d) Việc tổng hợp, khái quát hóa nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 

từng cấp bảo đảm yêu cầu: 

- Mức độ tổng hợp, khái quát hóa nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

của từng cấp phải tương ứng với tỷ lệ bản đồ dạng giấy được in ra. Ranh giới 

khoanh đất và các yếu tố hình tuyến được khái quát hóa, làm trơn; 

- Ranh giới các khoanh đất của bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã thể 

hiện ranh giới và ký hiệu các khoanh đất theo chỉ tiêu kiểm kê đất đai. Ranh giới 

các khoanh đất của bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh thể hiện theo 

các chỉ tiêu tổng hợp quy định tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 

27/2018/TT-BTNMT; 

- Nhãn khoanh đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp chỉ thể hiện 

mã loại đất; 

- Các khoanh đất thể hiện trên bản đồ hiện trạng khi có diện tích theo quy 

định như sau: 

Tỷ lệ bản đồ Diện tích khoanh đất trên bản đồ 

Từ 1:1000 đến 1:10000 ≥ 16 mm2 

Từ 1:25000 đến 1:100000 ≥ 9 mm2 

Từ 1:250000 đến 1:1000000 ≥ 4 mm2 

Trường hợp khoanh đất có diện tích nhỏ hơn theo quy định trên đây thì 

được ghép vào các khoanh đất lớn hơn liền kề.  

- Các yếu tố hình tuyến (sông, suối, kênh mương…) có chiều dài dưới 02 

cm trên bản đồ thì được phép loại bỏ; yếu tố hình tuyến có độ rộng dưới 0,5mm 

trên bản đồ được biên tập thành 1 nét theo tâm của yếu tố hình tuyến đó.  

Trường hợp đường sắt và đường ô tô đi sát nhau cho phép dịch chuyển vị 

trí đường ô tô để đảm bảo giữ vị trí đúng cho đường sắt; 

Các yếu tố thủy hệ hình tuyến khi tổng hợp phải xem xét giữ được tính chất 

đặc trưng của đối tượng để đảm bảo phản ánh đúng mật độ, kiểu phân bố, đặc điểm 

sử dụng và phải giữ vị trí đầu nguồn, không được bỏ dòng chảy đặc biệt như suối 

nước nóng, nước khoáng; 

- Đối với đường bờ biển khi tổng quát hóa phải bảo đảm giữ được hình 

dáng đặc trưng của từng kiểu bờ. Đối với khu vực có nhiều cửa sông, bờ biển có 
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dạng hình cong tròn được phép gộp 02 hoặc 03 khúc uốn nhỏ nhưng phải giữ lại 

các cửa sông, dòng chảy đổ ra biển và các bãi bồi; 

- Các yếu tố địa hình, địa vật, ghi chú thuyết minh khác được lựa chọn, bổ 

sung hoặc loại bỏ đảm bảo phù hợp về mật độ thông tin, khả năng đọc và tính mỹ 

quan của bản đồ; 

e) Việc kiểm kê chi tiết một số loại đất theo yêu cầu của Chỉ thị số 15/CT-

TTg 

- Thực hiện điều tra thực hiện các biểu Biểu số 06a/CT15 - Kiểm kê tình 

hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; Biểu số 06b/CT15 

- Tổng hợp quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; Biểu số 06c/CT15 - Tổng 

hợp quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn đã sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp hoặc để bồi thường cho người bị thu hồi đất trong 05 năm (từ 2015 - 2019). 

2.2. Công nghệ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập bằng công nghệ bản đồ số 

trên phần mềm chuyên dụng Microstation, gCadas sau đó nhập lên phần mềm TK 

Desktop của bộ Tài Nguyên Môi trường. 

- Khi sử dụng phần mềm để biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số 

thì ngoài việc thực hiện theo quy định tại các điểm a, b và d phần 2.1, còn phải 

thực hiện theo các yêu cầu: 

- Tệp tin bản đồ phải ở dạng mở, cho phép chỉnh sửa, cập nhật thông tin khi 

cần thiết và có khả năng chuyển đổi khuôn dạng; 

- Các ký hiệu dạng điểm trên bản đồ phải thể hiện bằng các ký hiệu dạng 

cell được thiết kế sẵn trong các tệp *.cell; 

- Các đối tượng dạng đường (là một trong các dạng LineString, Chain, 

Complex Chain hoặc Polyline, … theo phần mềm biên tập) phải thể hiện liên tục, 

không đứt đoạn và chỉ được dừng tại các điểm nút giao nhau giữa các đường thể 

hiện các đối tượng cùng kiểu; 

- Những đối tượng dạng vùng (polygon) phải được vẽ ở dạng pattern, 

shape, complex shape hoặc fill color. Những đối tượng dạng vùng phải là các vùng 

khép kín; 

- Các đối tượng trên bản đồ phải thể hiện đúng lớp, màu sắc, lực nét và các 

thông số kèm theo như quy định tại bảng phân lớp đối tượng. Đối với các đối 

tượng tham gia đóng vùng khoanh đất vẽ nửa theo tỷ lệ (như đường giao thông, địa 

giới …) thì sao lưu nguyên trạng phần tham gia đóng vùng và chuyển về lớp riêng 

để tham gia đóng vùng. Mỗi khoanh đất phải có một mã loại đất, khi biên tập lược 

bỏ để in không được xóa mà phải chuyển về lớp riêng để lưu trữ. Sản phẩm phải có 

ghi chú lý lịch kèm theo; 

- Tệp tin bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số hoàn thành phải ở định 

dạng file *.dgn của phần mềm Microstation, kèm theo file nguồn ký hiệu và lý lịch 
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bản đồ (nếu có); file phải ở dạng mở, cho phép chỉnh sửa, cập nhật thông tin khi 

cần thiết và có khả năng chuyển đổi khuôn dạng; fonts chữ, số tiếng Việt, bảng mã 

Unicode; thư viện các ký hiệu độc lập được tạo sẵn trong thư viện “HT” cho các 

dãy tỷ lệ có tên tương ứng là ht1-5.cell, ht10-25.cell; thư viện các ký hiệu hình 

tuyến theo dãy tỷ lệ có tên tương ứng là ht1-5.rsc, ht10-25.rsc; bảng màu có tên là 

ht.tbl. 

V. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 

ĐẤT NĂM 2019 

1. Mức độ đầy đủ, chi tiết của bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Căn cứ theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân 

bố các loại đất theo quy định về chỉ tiêu kiểm kê theo mục đích sử dụng đất tại 

thời điểm kiểm kê đất đai, được lập theo đơn vị hành chính các cấp, vùng địa lý tự 

nhiên - kinh tế và cả nước. Vì vậy bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Hà Tĩnh 

thể hiện và phản ánh đầy đủ chuẩn xác toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng và 

chưa sử dụng trong địa giới hành chính với các nội dung: 

- Toàn bộ các khoanh đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh theo 

đường địa giới hành chính 364-CT và Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh. 

- Ranh giới các khoanh đất được biểu thị dạng viền khép kín theo mã đất 

và màu tô quy định, thể hiện đúng vị trí, hình thể, kích thước theo tỷ lệ bản đồ cần 

thành lập; 

- Địa giới hành chính đã được kiểm tra, đối soát với tài liệu 364-CT và 

Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 về việc sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh, các khu vực xâm canh, xâm cư đều 

đã được khoanh vẽ trực tiếp ngoài thực địa, tổng hợp trong các biểu; 

- Ranh giới giữa các đơn vị sử dụng đất nằm trên địa bàn xã biểu thị dạng 

viền khép kín, có ghi chú các đơn vị sử dụng giáp ranh; 

- Mạng lưới thủy văn, thủy lợi được tổng quát hoá và thể hiện lên bản đồ 

theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Mạng lưới giao thông được thể hiện trên bản đồ theo quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Các kí hiệu về cầu, cống, ghi chú thủy văn, các địa vật 

hình tuyến trên bản đồ thể hiện đầy đủ, chính xác theo vị trí thực tế và theo tỷ lệ 

quy ước; 

- Ghi chú địa danh: Tên xã, huyện, tỉnh, thôn, xóm, xứ đồng,… đều được 

thể hiện trên bản đồ đúng theo quy định về lớp, kiểu ghi chú, tỷ lệ và cập nhật theo 

hiện trạng. Kí hiệu bản đồ hiện trạng được thể hiện đúng theo mẫu và tỷ lệ quy 

định; 
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- Yếu tố địa hình: Địa hình được thể hiện đầy đủ, chính xác trên bản đồ 

theo quy định; gồm có đường bình độ cái, bình độ con, Cell, text điểm độ cao. 

- Đường triều kiệt: Ranh giới đường triều kiệt được thể hiện chính xác trên 

bản đồ theo quy định. 

- Vị trí các đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện đầy đủ trên bản đồ hiện 

trạng và theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Về độ chính xác của bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh được thành lập trên 

cơ sở biên tập, tổng hợp, khái quát hóa từ bản đồ điều tra kiểm kê đất đai. Bản đồ 

được thành lập bằng công nghệ số kết hợp với hồ sơ tài liệu cùng các loại bản đồ 

khác làm cơ sở pháp lý ban đầu cũng như quá trình điều tra, đối soát chặt chẽ, kết 

hợp với việc bám sát các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành nên hình thức 

bản đồ được trình bày một cách khoa học, các loại đất được phân vùng, trải màu 

và thể hiện biểu tượng theo đúng quy trình quy phạm do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định. 

Bản đồ được trình bày đúng quy định về màu sắc, ghi chú các loại đất và kí 

hiệu các đối tượng một cách rõ ràng, đúng quy định. Đầy đủ các nội dung về cơ sở 

pháp lý và thể hiện được cơ cấu các loại đất.  

Nội dung của khoanh đất được thể hiện đầy đủ các yếu tố như mục đích sử 

dụng, đối tượng sử dụng, thứ tự khoanh đất và diện tích khoanh đất. 

 Tài liệu để xây dựng bộ bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 gồm các 

nguồn bản đồ nền do Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Tài nguyên môi 

trường huyện cung cấp, đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành. 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc quy hoạch 

và kế hoạch cho việc sử dụng đất và tổng hợp các số liệu trong các chu kỳ sử dụng 

đất sắp tới. 

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA BẢN ĐỒ 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 

Việc kết nối giữa bản đồ điều tra kiểm kê đất với phần mềm của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường còn nhiều bất cập như: Các khoanh đất thể hiện trên bản đồ 

điều tra kiểm kê được thể hiện dưới dạng cell nhãn thửa gồm: Mục đích sử dụng, 

đối tượng sử dụng, số thứ tự khoanh đất, diện tích khoanh đất trong khi phần mềm 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường lại nhận các đối tượng này dưới dạng text, mỗi 

loại đối tượng là một lớp riêng. Vì vậy, sẽ mất nhiều công sức trong công tác nội 

nghiệp. Việc nhập số liệu từ bản đồ vào phần mềm mất rất nhiều thời gian, ảnh 

hưởng lớn đến việc thi công, đặc biệt đối với các xã và huyện miền núi nơi hệ 

thống mạng internet còn chưa phát triển. 
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Sản phẩm giao nộp của bản đồ điều tra kiểm kê dưới dạng file số, định 

dạng *.dgn, vì vậy phải thực hiện trên phần mềm microstation v8, đơn vị thi công 

còn khó khăn trong vấn đề bản quyền phần mềm. 

Việc xác định các loại đất theo chỉ tiêu thống kê, kiểm kê hiện tại có nhiều 

sự thay đổi so với kỳ kiểm kê trước do việc tách gộp các chỉ tiêu loại đất, phần 

mềm kiểm kê chưa đưa ra được thông báo cho người dùng khi nhập số liệu đầu 

vào có sai khác về loại đất có thể dẫn đến tổng hợp số liệu bị thiếu sót.  

VII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN 

CHẾ TỒN TẠI 

1. Kết luận 

 Từ bản đồ điều tra kiểm kê đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất ta có thể 

thấy rõ được sự phân bố các loại đất trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho việc thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất các năm tới và làm nền tảng cho việc sử dụng các loại 

đất theo quy hoạch, xây dựng cơ sở chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng và hoàn thiện chức năng quản lý Nhà nước và các chính 

sách pháp luật về đất đai của địa phương 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh được xây dựng theo các quy 

định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thi công đơn vị sản xuất 

đã bám sát theo Phương án kiểm kê của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các văn bản hướng 

dẫn, quy định hiện hành,… sửa chữa triệt để các sai sót khi kiểm tra nghiệm thu. 

Thành quả bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh đạt yêu cầu về chất lượng, 

đảm bảo đưa vào khai thác sử dụng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các 

phòng ban chuyên môn của Sở và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh thực hiện 

nhiệm vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

ứng dụng công nghệ tin học và sự hỗ trợ của phần mềm chuyên môn, đảm bảo chất 

lượng, hoàn thành đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Bản đồ hiện trạng sử dụng 

năm 2019 của tỉnh Hà Tĩnh được khái quát hóa các loại đất nhằm giúp cho UBND 

tỉnh Hà Tĩnh quản lý đất đai được chặt chẽ, đúng mục đích, đồng thời làm cơ sở để 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho việc phát triển kinh tế xã hội trong những 

năm tiếp theo. 

2. Kiến nghị, biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. 

- Để thực hiện kỳ kiểm kê tới cần phải đồng bộ các chỉ tiêu loại đất cho phù 

hợp tránh kỳ trước thì gộp lại kỳ sau lại tách ra gây khó khăn trong công tác thực 

hiện. 

- Để thực hiện công tác kiểm kê được thuận lợi thì phải thống nhất đồng bộ 

giữa bản đồ điều tra khi giao nộp với bản đồ điều tra khi nhập vào phần mềm của 

bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Một số chỉ tiêu tổng hợp như tính biến động cho loại đất đa mục đích chưa 

thực hiện được vì vậy trong thời gian tới cần hoàn thiện đầy đủ chức năng trong 
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môi trường của phần mềm TK DESKTOP tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực 

hiện. 

- Đề nghị đầu tư thêm kinh phí để hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, tạo 

điều kiện cho các chủ sử dụng đất thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ trong sử 

dụng đất. Thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản 

lý./. 

 
Nơi nhận:  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Chánh VP, Phó VP (phụ trách); 

- Lưu: VT, NL2. 

                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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