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Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây 

gọi tắt là Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT);  

Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 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 (sau đây gọi 

tắt là Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT);  

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai (sau đây gọi tắt là Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT); 

 Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt là Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT);  

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực 

hiên dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu  đất đai” (sau đây gọi là 

Sổ tay hướng dẫn Dự án VILG); 

 Theo Công văn  số 340/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 01 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả đánh giá phần mềm 

xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; 

Kính gửi: Ban quản lý dự án các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Bắc Giang, Bắc 

Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải 

Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh, 

Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, An 

Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.   
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Thực hiện Thông báo số 40/TB-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà 

tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới lần thứ 9 về tiến độ 

thực hiện Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" (Dự án 

VILG) giao Ban quản lý Dự án VILG cấp Trung ương “ Đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật 

cho các địa phương trong việc vận hành phần mềm VBDLIS”.  

Qua kiểm tra, xem xét tình hình thực hiện kiểm tra nghiệm thu khối lượng 

thực hiện sản phẩm “xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” của PPMU các tỉnh còn chậm 

trễ, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, có vướng về cách lập hồ sơ nghiệm thu, 

hoặc lập hồ sơ nghiệm thu còn thiếu các báo cáo chi tiết, liên quan đến sản phẩm 

đầu ra của sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.  

Vì vậy, để hỗ trợ  PPMU các tỉnh việc lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu, lập các 

mẫu biểu tổng hợp số liệu được chi tiết để thống nhất toàn dự án, Ban Quản lý dự  

án VILG cấp Trung ương hướng dẫn chi tiết cách lập, hoàn thiện hồ sơ giám sát, 

kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu và sử dụng phần mềm VBDLIS để hỗ trợ kiểm tra 

sản phầm cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án VILG, cụ thể: Chi tiết kèm theo hướng 

dẫn dẫn đính kèm. 

Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương gửi Ban quản lý Dự án VILG các 

tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TNMT các tỉnh trên (để c/đ); 

- PTCT Mai Văn phấn (để b/c); 

- PTCT Chu An Trường (để b/c); 

- Ngân hàng thế giới WB (để b/c); 

- Lưu: VT, BQLDAVILG (KT), H70.  

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Trường 
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HƯỚNG DẪN  

Hoàn thiện hồ sơ giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu  

và sử dụng phần mềm VBDLIS để hỗ trợ kiểm tra sản phầm  

cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án VILG 

(Kèm theo Công văn số … /…  ngày… tháng 8 năm 2021 của Ban Quản lý Dự 

án VILG cấp Trung ương) 

 

1. Các quy định chung 

- Theo yêu cầu của Dự án (Bộ tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế 

giới) nghiệm thu, thanh toán khối lượng theo sản phẩm đầu ra, không thanh toán 

theo công đoạn đối với các gói thầu dịch vụ kỹ thuật. 

Sản phẩm đầu ra đã được hướng dẫn tại Phụ lục 3.8 kèm theo Sổ tay hướng 

dẫn Dự án VILG. Về nguyên tắc, việc thanh toán dựa trên sản phẩm đầu ra, theo 

đó, việc nghiệm thu cho nhà thầu được thực hiện sau khi sản phẩm của gói thầu 

đã được đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu độc lập xác nhận khối lượng, 

chất lượng sản phẩm theo các quy định tại hợp đồng đã ký kết, vì vậy, sản phẩm 

đầu ra, phải đảm bảo:  

- Đối với xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tính theo thửa đất phải hoàn 

thành các bước công việc trong quy trình, đáp ứng đầy đủ các tài liệu, dữ liệu đầu 

vào và phải đưa ngay sản phẩm của dự án vào vận hành, khai thác sử dụng.  

- Đối với xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng CSDL quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng CSDL giá đất: tính theo bộ dữ liệu/đơn vị 

hành chính (huyện, hoặc tỉnh đối với trường hợp thực hiện cho cấp tỉnh). Yêu cầu 

phải hoàn thành các bước công việc trong quy trình, đáp ứng đầy đủ các tài liệu, 

dữ liệu đầu vào và phải đưa ngay sản phẩm vào vận hành, khai thác sử dụng trên 

hệ thống.  

Vì vậy, việc nghiệm thu được quy định cho từng loại sản phẩm của hợp 

đồng dịch vụ kỹ thuật, cụ thể như sau:  

+ Dữ liệu không gian đất đai nền: nghiệm thu 01 lần sau khi các nhà thầu 

thực hiện hoàn thành sản phẩm theo hợp đồng trên phạm vi toàn huyện.  

+ Cơ sở dữ liệu địa chính: Trên cơ sở khối lượng thi công thực tế của từng 

loại thửa đất (đã hoàn thành các bước công việc trong quy trình, đáp ứng đầy đủ 

các tài liệu, dữ liệu đầu vào), nghiệm thu theo các lần (theo kế hoạch triển khai 

của hợp đồng) để thanh toán.  

+ Cơ sở dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai: Nghiệm thu  01 lần sau khi các 

nhà thầu thực hiện hoàn thành sản phẩm theo hợp đồng. 

+ Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Nghiệm thu 01 lần sau 

khi các nhà thầu thực hiện hoàn thành sản phẩm theo hợp đồng. 
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+ Cơ sở dữ liệu giá đất: Nghiệm thu 01 lần sau khi các nhà thầu thực hiện 

hoàn thành sản phẩm theo hợp đồng. 

- Về việc nghiệm thu, bàn giao tài liệu trung gian giữa VPĐK đất đai và 

Nhà thầu thi công. Sau khi VPĐK đất đai hoàn thành các bước công việc theo 

quyết định đặt hàng (gồm: thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại 

và sắp xếp tài liệu, dữ liệu). Trước khi bàn giao cho nhà thầu thành phẩm phải 

được đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu độc lập nghiệm thu, trường hợp 

thành phẩm chưa được bên đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu độc lập 

nghiệm thu, nhà thầu thi công không được nhận bàn giao để thực hiện các bước 

công việc tiếp theo.  

Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐK đất đai) chỉ tham gia thực hiện một số 

bước công việc trong quy trình xây dựng CSDL đất đai, khối lượng nghiệm thu 

phần VPĐK đất đai thực hiện thuộc Thành phẩm, chưa phải là sản phẩm đầu ra, 

theo đó, nhà thầu thi công hoàn thành khối lượng đến đâu, thì xác định nghiệm 

thu sản phẩm để thanh toán cho VPĐK đất đai tới đó. 

- Chỉ nghiệm thu trang quét các hồ sơ, tài liệu, gồm: Giấy chứng nhận (đang 

sử dụng) hoặc bản lưu Giấy chứng nhận; trang bổ sung (nếu có); Đơn đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận (lần đầu); Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất 

của Nhà nước; Chứng từ thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Không 

nghiệm thu, thanh toán đối với các tài liệu quét không thuộc thành phần nêu trên. 

- Khi phân loại phát hiện bản lưu GCN ở dạng giấy là bản photocopy chưa 

được thực hiện sao theo hình thức sao y bản chính, đóng dấu của cơ quan đăng ký 

đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai phải đối chiếu, kiểm tra tính chính xác của 

bản lưu GCN so với hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai và thực hiện sao y bản chính 

theo quy định tại Điều 22 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.  

- Trường hợp thu thập được bản chính Giấy chứng nhận quy định tại khoản 

2 Điều 22 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về bản lưu giấy chứng 

nhận thì VPĐK đất đai phải đối chiếu, kiểm tra tính chính xác của Giấy chứng 

nhận so với hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, hình thức sao y có thể áp dụng theo 

quy định chi tiết của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 

của Chính phủ, cụ thể: 

+ Khoản 10 Điều 3 quy định “Bản sao y là bản sao đầy đủ, chính xác nội 

dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ 

thuật quy định và sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử”;  

+ Khoản c Điều 25 quy định “Sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử 

được thực hiện bằng việc số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức”;  

+ Điều 26 quy định “Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực 

hiện theo đúng quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý như bản chính.”. 
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- Đối với ruộng bậc thang thì nghiệm thu thửa đất được xác định theo ranh 

giới là đường bao ngoài cùng theo quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (cho đến khi có hướng dẫn mới). 

- Theo quy định tại mục 7 Bảng số 01 Định mức kèm theo Thông tư số 

35/2017/TT-BTNMT: “Xây dựng siêu dữ liệu địa chính được cập nhật dữ liệu 

trên phạm vi toàn xã hoặc các khu vực có thay đổi về chất lượng dữ liệu, không 

cập nhật cho từng thửa đất”, theo đó, khối lượng nội dung này các lần nghiệm thu 

vẫn thực hiện nghiệm thu, nhưng ghi rõ bước công việc này sẽ thanh toán vào lần 

nghiệm thu khi hoàn thành đơn vị hành chính cấp xã. 

- Chỉ khi cơ sở dữ liệu đã được hoàn thiện đầy đủ theo nguồn tài liệu, dữ 

liệu đầu vào (không còn lỗi kỹ thuật) và được tích hợp, vận hành, khai thác sử 

dụng trên hệ thống mới thực hiện nghiệm thu, thanh toán.  

- Các lần nghiệm thu hoàn thành sản phẩm đầu ra phải lập các Biên bản bàn 

giao sản phẩm từ nhà thầu thi công cho Văn phòng đăng ký đất đai.   

- Các Biên bản nghiệm thu các lần trong thời hạn hợp đồng và biên bản 

nghiệm thu bàn giao hoàn thành hợp đồng, Biên bản bàn giao cơ sở dữ liệu cho 

VPĐK đất đai tích hợp, vận hành và khai thác sử dụng trên hệ thống là căn cứ để 

thanh toán sản phẩm xây dựng CSDL đất đai và quyết toán giá thành sản phẩm đã 

hoàn thành.  

- Công tác quản lý chất lượng thi công của các bên tham gia xây dựng 

CSDL đất đai phải thực hiện theo quy định của của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án. 

- Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu độc lập phải 

thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng CSDL đất 

đai tại các huyện của nhà thầu thi công. Kết quả kiểm tra ghi theo Mẫu biên bản, 

văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT, và Hướng dẫn tại 

Phụ lục số 3.9 của Sổ tay hướng dẫn Dự án VILG.  

- Chủ đầu tư thành lập Tổ hoặc Hội đồng thẩm định chất lượng sản phẩm 

sau khi đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu độc lập của chủ đầu tư 

hoàn thành.  

- Chủ đầu tư chủ trì tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình 

xây dựng, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. 

- Việc thực hiện quy định về trao đổi dữ liệu đất đai tại Thông tư số 

75/2015/TT-BTNMT; các quy định về Quy trình tại Thông tư số 05/2017/TT-

BTNMT, được hướng dẫn theo cấu trúc dữ liệu dưới dạng GML và XML giữa 

nhà thầu thi công, đơn vị giám sát, kiểm tra và Văn phòng đăng ký đất đai, đây là 

mô hình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện (file số cấu trúc dữ liệu XML, 

GML được đính kèm Công văn này). 

- Đối với các bộ hồ sơ đã lập cho các lần nghiệm thu, thanh toán trước thời 

điểm có hướng dẫn này thì thực hiện như sau: 
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+ Đối với các gói thầu đã nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng: Đề 

nghị chủ đầu tư xem xét, chỉ đạo PPMU rà soát lại biên bản bàn giao dữ liệu, nếu 

trước đây lập chưa đầy đủ thì lập bổ sung, tổng hợp dữ liệu nhận bàn giao theo 

các Mẫu biểu 17.1,17.2, 17.3, 17.4 và 17.5 kèm theo hướng dẫn này. 

+ Đối với các gói thầu đang triển khai thực hiện, các lần nghiệm thu trước 

chưa thực hiện theo hướng dẫn này thì đề nghị lập các báo cáo, bảng biểu theo hướng 

dẫn này tại các lần nghiệm thu tiếp theo và lần nghiệm thu kết thúc công trình. 

2. Nội dung và các Hồ sơ liên quan đến công tác nghiệm thu sản phẩm 

đầu ra xây dựng CSDL đất đai. 

- Đối với công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu: thực hiện đúng theo các 

quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT. Trong 

quá trình giám sát công trình, người trực tiếp giám sát phải tiến hành ghi Nhật ký 

giám sát công trình theo Mẫu số 01 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Đối với đơn vị thi công thực hiện đúng theo các quy định tại Điều 12 của 

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT.  

- Đối với chủ đầu tư, nội dung và các Hồ sơ liên quan đến công tác nghiệm 

thu đảm bảo thực hiện đúng theo Điều 13 Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT. 

- Về công tác thẩm định chất lượng sản phẩm: Tổ hoặc Hội đồng thẩm định 

do Chủ đầu tư thành lập thực hiện theo các quy định tại Điều 15 và lập báo cáo 

thẩm định theo Mẫu số 08 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2016/TT-

BTNMT.  

3. Các hướng dẫn cụ thể 

3.1. Việc nghiệm thu, bàn giao thành phẩm và sản phẩm giữa Văn 

phòng đăng ký đất đai và Nhà thầu thi công, các sản phẩm trung gian. 

Theo quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của Dự án VILG (được quy 

định cụ thể tại các bảng mô tả quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các 

Phụ lục số 3.2, Phụ lục số 3.3, Phụ lục số 3.4, Phụ lục số 3.5 và Phụ lục số 3.6 

của Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án), công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

do 02 đơn vị trên thực hiện đan xen, lồng ghép. Thành phẩm do Văn phòng đăng 

ký đất đai thực hiện, được chuyển lại cho nhà thầu thi công để thực hiện các bước 

tiếp theo của quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; sản phẩm do nhà thầu thi 

công thực hiện hoàn thành được bàn giao lại cho Văn phòng đăng ký đất đai thực 

hiện đối soát, tích hợp vào hệ thống. Vì vậy, phải thực hiện việc bàn giao theo các 

mẫu sau: 

3.1.1. Đối với Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐK đất đai) 

- Khi thực hiện các bước công việc Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh 

giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu tại Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính đối với trường hợp đã đo đạc, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và Quy trình 

xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai 

thực hiện (chi tiết được nêu tại bản mô tả của Phục lục số 3.2 và Phục lục số 3.4 
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Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án), sau khi thành phẩm của các bước công việc 

này được đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu độc lập của chủ đầu tư thực 

hiện kiểm tra nghiệm thu thì tiến hành lập biên bản bàn giao cho nhà thầu thi công 

theo mẫu biểu, gồm: 

+ Mẫu số 14: Biên bản bàn giao tài liệu thu thập giữa VPĐK đất đai và nhà 

thầu thi công;  

+ Mẫu số 15.1: Bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu và phân loại thửa đất cơ sở 

dữ liệu địa chính. 

+ Mẫu số 15.3: Bảng tổng hợp tài liệu thu thập phục vụ công tác xây dựng  

dữ liệu thống kê, kiểm kê. 

- Trong quá trình thi công, mà thửa có thực hiện biến động thì VPĐK đất 

đai phải tổng hợp các thửa đất có biến động và cung cấp kịp thời để đơn vị thi 

công hoàn thiện dữ liệu địa chính phù hợp với thông tin hiện trạng của thửa đất” 

để đảm bảo tính khả thi đối với các trường hợp biến động liên quan đến chia, tách 

các thửa đất .... (lập bảng tổng hợp theo Mẫu số 16: Bảng tổng hợp thửa đất có 

biến động trong quá trình thi công). 

+ Cần quy định rõ hơn trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai đai 

trước khi tổng hợp các biến động và cung cấp cho Đơn vị thi công trong  hướng 

dẫn này: “Trong quá trình thi công, mà thửa có thực hiện biến động thì VPĐK đất 

đai phải tổng hợp các thửa đất có biến động và cung cấp kịp thời để đơn vị thi 

công hoàn thiện dữ liệu địa chính phù hợp với thông tin hiện trạng của thửa đất” 

để đảm bảo tính khả thi đối với các trường hợp biến động liên quan đến chia, tách 

các thửa đất ... 

- Đối soát, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai. 

Sau khi tiếp nhận các cơ sở dữ liệu từng thành phần, VPĐK đất đai thực 

hiện đối soát, tích hợp cơ sở dữ liệu của từng thành phần vào hệ thống để vận 

hành, thực hiện hoàn thiện các mẫu báo cáo (được đánh dấu theo các cột tích hợp 

cơ sở dữ liệu) trong các mẫu:  

+ Mẫu số 17.1. Bảng tổng hợp nhóm dữ liệu không gian đất đai nền. 

+ Mẫu số 17.2.1. Bảng tổng hợp dữ liệu địa chính cấp xã; 

+ Mẫu số 17.3. Bảng tổng hợp dữ liệu thống kê, kiểm kê 

+ Mẫu biên bản bàn giao cơ sở dữ liệu đất đai theo mẫu tại Phụ lục 06 của 

05/2017/TT-BTNMT. 

Đối với việc tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở 

dữ liệu giá đất được đánh dấu “x” vào cột “Tích hợp cơ sở dữ liệu” tại mục 2.5 

đối với CSDL Giá đất và mục 2.4 đối với CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của biên bản bàn giao dữ liệu. 

3.1.2. Đối với Nhà thầu thi công 



8 

 

 

Theo quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của Dự án VILG (được quy 

định cụ thể tại các bảng mô tả quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các 

Phụ lục số 3.2, Phụ lục số 3.3, Phụ lục số 3.4, Phụ lục số 3.5 và Phụ lục số 3.6 

của Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án). Sản phẩm do nhà thầu thi công thực hiện 

hoàn thành được bàn giao lại cho VPĐK đất đai thực hiện đối soát, tích hợp vào 

hệ thống. Vì vậy, phải thực hiện việc bàn giao theo các mẫu sau: 

- Bảng kế hoạch thi công chi tiết: Nhà thầu thi công phối phối hợp với VPĐK 

đất đai lập và trình chủ đầu tư trước khi tiến hành thi công. 

Sau khi nhà thầu thi công hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì lập 

biên bản bàn giao sản phẩm cho VPĐK đất đai để đối soát và tích hợp vào hệ 

thống theo mẫu, gồm: 

- Nhà thầu bàn giao lại tài liệu, dữ liệu thu thập sau khi thi công xong trả 

lại cho VPĐK đất đai, thực hiện theo các mẫu sau: 

+ Mẫu số 14: Biên bản bàn giao tài liệu thu thập giữa VPĐK đất đai và nhà 

thầu thi công;  

+ Mẫu số 15.1: Bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu và phân loại thửa đất cơ sở 

dữ liệu địa chính. 

+ Mẫu số 15.3: Bảng tổng hợp tài liệu thu thập phục vụ công tác xây dựng  

dữ liệu thống kê, kiểm kê. 

+ Mẫu số 15.4: Bảng tổng hợp tài liệu thu thập phục vụ công tác xây dựng cơ 

sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

+ Mẫu số 15.5: Bảng tổng hợp tài liệu thu thập phục vụ xây dựng cơ sở dữ 

liệu giá đất. 

- Bàn giao dữ liệu đất đai: Tiến hành bàn giao cơ sở dữ liệu đất đai đã được 

đơn vị giám sát, kiểm tra, nghiệm thu độc lập của chủ đầu tư nghiệm thu cho VPĐK 

thực hiện công tác đối soát tích hợp dữ liệu 

+ Mẫu biên bản bàn giao cơ sở dữ liệu đất đai theo mẫu tại Phụ lục 06 của 

Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT. 

- Mẫu số 17. Bảng tổng hợp dữ liệu đất đai. 

+ Mẫu số 17.1. Bảng tổng hợp nhóm dữ liệu không gian đất đai nền; 

+ Mẫu số 17.2. Bảng tổng hợp dữ liệu địa chính cấp huyện; 

+ Mẫu số 17.2.1. Bảng tổng hợp dữ liệu địa chính cấp xã; 

+ Mẫu số 17.2.2. Bảng tổng hợp khối lượng chuyển đổi bản đồ số dạng Vector  

từ hệ  HN-72 sang hệ VN-2000; 

+ Mẫu số 17.3. Bảng tổng hợp dữ liệu thống kê, kiểm kê. 

+ Mẫu số 17.3.1. bảng chi tiết khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai. 
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+ Mẫu số 17.4. Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

+ Mẫu số 17.5 Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất. 

+ Đối cơ sở dữ liệu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lập theo mẫu tại mục 

2.4; cơ sở dữ liệu Giá đất được lập theo mẫu tại mục 2.5 của Biên bản bàn giao 

dữ liệu mẫu Phụ lục 06 của Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT. 

- Về việc nhận bàn giao tài liệu, dữ liệu từ VPĐK đất đai để thực hiện chuyển 

đổi cơ sở dữ liệu địa chính, đơn vị thi công phối hợp với VPĐK đất đai lập Bảng tổng 

hợp sản phẩm bàn giao cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng (Mẫu số 15.2). 

- Đối với trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa thửa đất bị chồng lấn diện tích 

do đo đạc địa chính, cấp Giấy chứng nhận trên nền các bản đồ có tỷ lệ khác nhau, 

hoặc thời điểm đo đạc khác nhau thì kết quả chỉnh sửa được lập báo cáo theo Phụ 

lục số 03 kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT. 

-  Đối với trường hợp có sự sai lệch về hình thể (do độ chính xác của các loại 

bản đồ địa chính khác loại tỷ lệ), cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, 

kết quả xử lý biên các đối tượng còn mâu thuẫn được lập theo Phụ lục số 04 kèm 

theo Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT. 

3.2. Việc lập các mẫu nghiệm thu sản phẩm đầu ra theo từng đợt, kết thúc: 

Theo hướng dẫn tại điểm d Mục 8.2.8 (8.2.8.1) Phụ lục 8 được ban hành kèm 

theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, được hướng dẫn chi tiết như sau: 

3.2.1. Nghiệm thu các lần theo hợp đồng  

Căn cứ theo kế hoạch triển khai hợp đồng của nhà thầu thi công lập, đệ 

trình chủ đầu tư, trong bản kế hoạch có bao nhiêu lần nghiệm thu cho gói thầu thì 

phải tiến hành nghiệm thu theo đúng kế hoạch (Chỉ thực hiện nghiệm thu các lần 

đối với cơ sở dữ liệu địa chính); lập hồ sơ nghiệm thu theo các mẫu theo Thông 

tư số 49/2016/TT-BTNMT, cụ thể: 

- Đối với các gói thầu giám sát  

+ Mẫu số 06: Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản 

phẩm (của đơn vị thi công và đơn vị giám sát) 

+ Mẫu số 07: báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, 

sản phẩm (báo cáo của đơn vị giám sát, kiểm tra).  

+ Mẫu số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản 

phẩm (của Đơn vị giám sát, kiểm tra- Chủ đầu tư). 

+ Mẫu số 10: Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm (do đơn vị 

giám sát và chủ đầu tư lập). 

- Đối với các gói thầu kỹ thuật 
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+ Mẫu số 05: Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công 

trình, sản phẩm (của đơn vị thi công). 

+ Mẫu số 06: Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản 

phẩm (của đơn vị thi công và đơn vị giám sát) 

+ Mẫu số 07: báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, 

sản phẩm (báo cáo của đơn vị giám sát, kiểm tra).  

+ Mẫu số 08: Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng (của đơn vị có 

chức năng nhiệm vụ thẩm định). 

+ Mẫu số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản 

phẩm (của 3 bên Đơn vị thi công - Đơn vị giám sát, kiểm tra - Chủ đầu tư). 

+ Mẫu số 10: Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm (do chủ đầu tư lập). 

3.2.2. Đối với lần nghiệm thu cuối cùng lần nghiệm thu kết thúc hợp đồng 

Ở lần nghiệm thu này thực hiện nghiệm thu toàn bộ sản phẩm xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai (Dữ liệu không gian đất đai nền; Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở 

dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Cơ sở dữ liệu giá đất), ngoài việc phải lập các mẫu biểu đã nêu tại mục 3.2.1 trên 

trên đây, hồ sơ nghiệm thu còn phải lập đầy đủ các mẫu theo quy định của Thông 

tư số 49/2016/TT-BTNMT, cụ thể:  

- Đối với các gói thầu thi công 

+ Mẫu số 04: Báo cáo tổng kết kỹ thuật 

+ Mẫu số 05: Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công 

trình, sản phẩm (của đơn vị thi công). 

+ Mẫu số 06: Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản 

phẩm (của đơn vị thi công và đơn vị giám sát) 

+ Mẫu số 07: báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, 

sản phẩm (báo cáo của đơn vị giám sát, kiểm tra).  

+ Mẫu số 08: Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng (của đơn vị có 

chức năng nhiệm vụ thẩm định). 

+ Mẫu số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản 

phẩm (của 3 bên Đơn vị thi công - Đơn vị giám sát, kiểm tra- Chủ đầu tư). 

+ Mẫu số 10: Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm (do chủ đầu 

tư lập). 

+ Mẫu số 11: Bảng xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm 

(của cơ quan quyết định đầu tư) 

+ Mẫu số 12: Văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán 

công trình (hoặc hạng mục công trình) của Chủ đầu tư.  
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+ Mẫu số 13: Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình sản 

phẩm của chủ đầu tư.  

- Đối với các gói thầu giám sát  

+ Mẫu số 01: Nhật ký giám sát công trình 

+ Mẫu số 02: Phiếu ghi ý kiến kiểm tra 

+ Mẫu số 06: Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản 

phẩm (của đơn vị thi công và đơn vị giám sát) 

+ Mẫu số 07: báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, 

sản phẩm (báo cáo của đơn vị giám sát, kiểm tra).  

+ Mẫu số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản 

phẩm (của Đơn vị giám sát, kiểm tra- Chủ đầu tư). 

+ Mẫu số 10: Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm (do đơn vị 

giám sát và chủ đầu tư lập). 

 3.2.3. Cách lập một số mẫu 

 Để phù hợp với dự án, một số mẫu biểu theo quy định tại Thông tư số 

49/2016/TT-BTNMT CPMU lập mẫu cụ thể theo Phụ lục số 01 đính kèm.  
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4. Kiểm tra CSDL đất đai trên phần mềm VBDLIS 

4.1. Kiểm tra csdl địa chính trên hệ thống phầm mềm vbdlis 

Đối với CSDL địa chính, dữ liệu ĐVTC bàn giao sẽ bao gồm dữ liệu không 

gian (File *gml), dữ liệu thuộc tính (File *xml), dữ liệu hồ sơ quét (Bao gồm SĐC 

và file scan), siêu dữ liệu (file *xml)  

a. Kiểm tra CSDL địa chính trên phân hệ Desktop 

a.1. Đăng nhập 

Dùng để kiểm tra dữ liệu không gian (File *gml) 

Sử dụng công cụ LIS Editor TC, trước khi đăng nhập thông tin Chọn qua 

tab chức năng “Bản đồ” => Chọn Tạo mới hoặc Mở để tạo/mở CSDL 

+ Tạo mới CSDL : Chọn Tạo mới (1) => Chọn thư mục lưu CSDL (2) => 

Chọn hệ tọa độ của CSDL (3)  => Ok (4) 

 

+ Mở CSDL: Chọn Mở  (1) => Chọn thư mục chứa file *vdf (2) (Trường 

hợp sử dụng máy chủ thì khai báo thông tin kết nối) => OK 
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Sau đó, chọn tab chức năng  “LIS EDITOR” => Đăng nhập 

Tài khoản đăng nhập được cấp và sử dụng chung cho 4 phân hệ CSDL. 

(Lưu ý, khi đăng nhập vào hệ thống chọn đúng file cấu hỉnh cho desktop, 

trường hợp bị báo lỗi hoặc không có quyền truy cập thì liên hệ với cán bộ phụ 

trách để được hướng dẫn.) 

a.2. Đưa dữ liệu không gian vào Desktop 

Chọn qua tab chức năng “Dữ liệu” => Chọn Thêm dữ liệu => Chọn định 

dạng GML => Thêm thư mục/File => Chọn lớp cần thêm => Nhập 
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a.3. Kiểm tra dữ liệu 

Sau khi hệ thống báo thành công, sử dụng các công cụ kiểm tra lỗi cấu trúc, 

thuộc tính, không gian,.. để thực hiện. Tại tab chức năng LIS EDITOR: 

+ Kiểm tra Cấu trúc dữ liệu: Chọn chức năng Cấu trúc => Chọn lớp cần 

kiểm tra => Chọn thư mục chứa file lỗi phát sinh => Kiểm tra 

Kết quả được lưu ở đường dẫn đã chọn trước đó 



15 

 

 

 

+ Thuộc tính không gian: Chọn chức năng Thuộc tính => Chọn lớp cần 

kiểm tra và điều kiện kiểm tra => Chọn thư mục chứa file lỗi phát sinh => Kiểm 

tra 

 



16 

 

 

+ Kiểm tra số lượng file PDF mà ĐVTC đã giao nộp: Chọn chức năng Thống 

kê PDF => Chọn đến đường dẫn lưu file PDF cần thống kê (hệ thống tự đếm và trả 

kết quả) 

Chọn chức năng “Xuất XML” hoặc “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả 

ra định dạng tượng ứng. 

 

 + Kiểm tra dữ liệu Siêu dữ liệu: Chọn chức năng Nhập SDL => Chọn 

Import => Tìm đến thư mục chưa file => Open 

Thông tin siêu dữ liệu cần kiểm tra nằm ở cột Giá trị. 
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Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng công cụ Kiểm tra lỗi vùng để kiểm tra 

tỉnh chồng vùng, hở vùng, các vùng có diện tích nhỏ không phải đối tượng thửa,… 

Chọn chức năng Kiểm tra lỗi vùng => Check vào ô Kiểm lỗi vùng 

thửa/khoanh đất => Chọn lớp cần kiểm tra, check vào các điều kiện bên dưới, nếu 

muốn kiểm tra các vùng có diện tích nhỏ thì nhập diện tích tối thiểu của vùng,.. 

Kết quả báo lỗi hiển thị ở hộp thoại: MRF Flags 
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 a.4. Kiểm tra hồ sơ quét (*PDF) 

 Vào tab LIS EDITOR/thống kê *pdf/chọn cấu hình A4, A3/cập nhật, sau đó 

chọn xuất XML, xuất excel để kiểm tra. 

 

 
 

  Tiến hành thống kê *pdf, chú ý khi giám sát kiểm tra cần yêu cầu đơn vị 

thi công tách file hồ sơ quét theo hướng dẫn tại bước 6 phần hướng dẫn giám sát 

kiểm tra, nghiệm thu theo (POM). 

  Khi tiến hành kiểm tra, Đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra tiến hành kiểm 

tra và lập Phiếu ghi ý kiến kiểm tra. 
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b. Kiểm tra cơ sở dữ liệu địa chính trên hệ thống phần mềm VBDLIS 

phân hệ https://vilg.vietbando.net 

b.1. Đăng nhập hệ thống: 

Đăng nhập vào link: vilg.vietbando.net (Trang thi công chính thức).  

Hệ thống kiểm tra CSDL đất đai với user được phân quyền dành riêng cho 

đơn vị TVGS với đơn vị hành chính cấp huyện. 

(Lưu ý, VBDLIS có hệ thống phục vụ đào tạo riêng, dùng cho cán bộ test 

dữ liệu và kiểm tra, link: dt-vilg.vietbando.net) 

Tài khoản đăng nhập: Sử dụng tài khoản thi công, giám sát thi công đã được 

cấp và dùng chung cho 4 Phân hệ CSDL. 

 
Về dữ liệu của CSDL địa chính, mỗi gói dữ liệu đơn vị TC bàn giao các 

thông tin sẽ gửi kèm “Mã đợt thi công”, người dùng dựa vào mã này để đối chiếu 

dữ liệu 

- Sử dụng chức năng Quản lý đợt thi công, tìm theo đơn vị hành chính hoặc 

tìm theo mã đợt bàn giao => Chọn đợt cần kiểm tra và Xem chi tiết, hệ thống sẽ 

hiển thị các đơn đăng ký trong đợt bàn giao 

- Người dùng có thể sử dụng công cụ “Kiểm tra đợt thi công” để kiểm tra 

đồng loạt dữ liệu (Kiểm tra sơ bộ 3 khối dữ liệu của đơn đăng ký, kết quả hiển thị 

ở ô Ghi chú kiểm tra) hoặc sử dụng chức năng “Xuất báo cáo” để xuất dữ liệu đơn 

đăng ký ra định dạng Excel 

- Để kiểm tra thông tin từng đơn đăng ký người dùng chọn đơn đăng ký => 

Chọn các chức năng “Xem đơn đăng ký” để xem chi tiết đơn đăng ký (Xem thông 

tin chủ, thửa, giấy, Sổ địa chính,..) 

Chọn chức năng “Hồ sơ quét” để xem hồ sơ quét của đơn đăng ký 

Chọn chức năng “Hình thể thửa đất” để xem dữ liệu thửa đất 

 Sau khi kiểm tra xong, trường hợp đơn đăng ký đầy đủ thông tin thì check 

vào ô “Đạt”, trường hợp không đủ thì có thể check vào ô “Không đạt” 
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Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các chức năng Tra cứu đơn đăng ký 

(Chức năng này có thể phản hồi nội dung cần kiểm tra cho đơn vị thi công), thống 

kê CSDL địa chính (Hệ thống hỗ trợ 4 chức năng thống kê về loại đất, về hồ sơ 

đăng ký, về số lượng thửa đất và về số lượng đơn đăng ký), Bản đồ để kiểm tra 

đối chiếu với các thông tin mà đơn vị thi công bàn giao. 

 b.2. Chức năng Quản lý đợt thi công 

Chức năng này giúp đơn vị tư vấn giám sát nắm được các đợt thi công, 

khối lượng các đợt, trạng thái dữ liệu đã được duyệt hay chưa 

 
- Kiểm tra chi tiết từng đợt thi công với từng đơn vị hành chính: 
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- Kiểm tra từng thửa đất, đánh giá đạt hay không đạt, có thể xuất dữ liệu 

ra excel 

 
 

- Kiểm tra chi tiết đơn đăng ký 



22 

 

 

 
- Kiểm tra Giấy chứng nhận: 

 
- Kiểm tra hồ sơ quét 
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b.3. Chức năng siêu dữ liệu đất đai 

- Kiểm tra nhóm thông tin dữ liệu đất đai; 

- Kiểm tra nhóm thông tin mô tả; 

- Kiểm tra nhóm thông tin mô tả dữ liệu đất đai; 

- Kiểm tra nhóm thông tin mô tả hệ quy chiếu toạ độ; 

- Kiểm tra nhóm thông tin về phương pháp và quy trình phân phối dữ liệu. 

 
b.4. Chức năng bản đồ 
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 Kiểm tra các lớp dữ liệu không gian chuyên đề và dữ liệu không gian đất 

đai nền 

 
b.5. Chức năng thống kê cơ sở dữ liệu địa chính 

- Thống kê hồ sơ đăng ký: Thống kê khối lượng hồ sơ đã được đăng ký theo 

đơn vị hành chính cấp xã, xuất báo cáo ra excel để kiểm tra, lưu trữ. 

 
- Thống kê, phân loại thửa đất: 

Thống kê, phân loại thửa đất theo đơn vị hành chính cấp xã, xuất báo cáo 

ra excel để kiểm tra, lưu trữ:  
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- Thống kê số lượng thửa thửa đất: 

Thống kê số lượng thửa đất theo đơn vị hành chính cấp xã, hiện trạng kết 

nối 03 khối thông tin, xuất báo cáo ra excel để kiểm tra, lưu trữ:  

 
- Thống kê số lượng đơn đăng ký: 

Thống kê số lượng đơn đăng ký trong CSDL địa chính theo đơn vị hành chính 

cấp xã, theo người tạo đơn đăng ký, xuất báo cáo ra excel để kiểm tra, lưu trữ. 
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- Kiểm tra thông tin đăng ký: 

Thống kê, kiểm tra thông tin đăng ký về chủ sử dụng, thửa đất, tài sản gắn 

liền với đất, công trình xây dựng, rừng và giấy chứng nhận, xuất báo cáo ra excel 

để kiểm tra, lưu trữ. 

 
b.6. Chức năng kiểm soát đồng bộ 

Kiểm soát các đợt thi công theo đơn vị hành chính cấp xã, trạng thái đợt thi 

công là đang thi công hay đã duyệt 
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c. Kiểm tra CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên hệ thống phầm mềm 

VBDLIS 

c.1 Phân hệ Desktop 

Dùng để kiểm tra dữ liệu không gian mà đơn vị thi công đã bàn giao (Dưới 

dạng *gml): Sử dụng công cụ VBDLIS TK Desktop, khởi động công cụ và chọn 

đơn vị hành chính, năm kiểm kê, thống kê => Đồng ý 

 
- Đưa dữ liệu *gml vào hệ thống: 

Chọn tab Dữ liệu => Thêm dữ liệu => Chọn định dạng GML => Thêm thư 

mục/File => Chọn lớp cần thêm => Nhập 
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+ Cấu trúc dữ liệu: Chọn chức năng Cấu trúc => Chọn lớp cần kiểm tra 

=> Chọn thư mục chứa file lỗi phát sinh => Kiểm tra 

 

+ Thuộc tính không gian: Chọn chức năng Thuộc tính => Chọn lớp cần kiểm 

tra và điều kiện kiểm tra => Chọn thư mục chứa file lỗi phát sinh => Kiểm tra 
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+ Kiểm tra số lượng file PDF mà Đơn vị thi công đã giao nộp: Chọn chức năng 

Thống kê PDF => Chọn đến đường dẫn lưu file PDF cần thống kê (hệ thống tự 

đếm và trả kết quả): Chọn chức năng “Xuất XML” nếu muốn xuất kết quả ra định 

dạng tượng ứng. 
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c.2. Phân hệ Online 

- Đăng nhập vào link: vilg-tkkk.vietbando.net (Trang thi công chính thức). 

(Lưu ý, VBDLIS có hệ thống phục vụ đào tạo riêng, dùng cho cán bộ test dữ liệu 

và kiểm tra, link: dt-vilg-tkkk.vietbando.net) 

- Tài khoản đăng nhập: Sử dụng tài khoản thi công, giám sát thi công đã được cấp 

và dùng chung cho 4 Phân hệ CSDL. 

- Dữ liệu không gian: Kiểm tra các lớp dữ liệu không gian, thuộc tính dữ liệu 

không gian (Cán bộ có thể tải dữ liệu dưới dạng Excel) 

 
 

Kiểm tra Siêu dữ liệu 

 

  



33 

 

 

+ Dữ liệu file đính kèm: Chọn Quản lý file => Chọn đơn vị hành chính => Chọn 

kỳ kiểm kê 

Nếu muốn thống kê số trang A3, A4 thì chọn Thống Kê 

 

 

d. Kiểm tra CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên hệ thống 

phầm mềm VBDLIS 

d.1. Phân hệ Desktop (QuyHoachKHSDD) 

Kiểm tra dữ liệu không gian: 

Khởi động ứng dụng QuyHoachKHSDD => Tạo/Mở dữ liệu bản đồ 

+ Tạo mới CSDL : Chọn Tạo mới => Chọn thư mục lưu CSDL => Chọn hệ tọa 

độ của CSDL => Ok 
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+ Mở CSDL: Chọn Mở => Chọn thư mục chứa file *vdf (Trường hợp sử dụng 

máy chủ thì khai báo thông tin kết nối) => OK 

 

Sau khi tạo/mở CSDL hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại cho người dùng khai báo 

thông tin quy hoạch, kế hoạch: Chọn kỳ quy hoạch, kế hoạch, năm và đơn vị hành 

chính của dữ liệu cần kiểm tra => Đồng ý 

 

+ Thêm Dữ liệu không gian mà ĐVTC bàn giao: Chọn tab Dữ liệu => Chọn Thêm 

dữ liệu. 
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Sử dụng các công cụ sau để kiểm tra dữ liệu không gian: 

+ Cấu trúc dữ liệu: Chọn chức năng Cấu trúc => Chọn lớp cần kiểm tra => Chọn 

thư mục chứa file lỗi phát sinh => Kiểm tra 

 

+ Thuộc tính không gian: Chọn chức năng Thuộc tính => Chọn lớp cần kiểm tra 

và điều kiện kiểm tra => Chọn thư mục chứa file lỗi phát sinh => Kiểm tra 
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+ Kiểm tra số lượng file PDF mà đơn vị thi công đã giao nộp: Chọn chức năng 

Thống kê PDF => Chọn đến đường dẫn lưu file PDF cần thống kê (hệ thống tự 

đếm và trả kết quả): Chọn chức năng “Xuất XML” nếu muốn xuất kết quả ra 

định dạng tượng ứng. 

 

d.2. Phân hệ online 

- Đăng nhập vào link: vilg-qhkh.vietbando.net (Trang thi công chính thức). 

(Lưu ý, VBDLIS có hệ thống phục vụ đào tạo riêng, dùng cho cán bộ test dữ liệu 

và kiểm tra, link: dt-vilg-qhkh.vietbando.net) 

- Tài khoản đăng nhập: Sử dụng tài khoản thi công, giám sát thi công đã được cấp 

và dùng chung cho 4 Phân hệ CSDL. 

- Dữ liệu không gian quy hoạch được đồng bộ 
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+ Để kiểm thông đồng bộ, người dùng có thể tải dữ liệu dưới định dạng Excel: 

Chọn Tải dữ liệu => Định dạng EXCEL 

 
- Dữ liệu thuộc tính: 

+ Người dùng có thể tải dữ liệu thuộc tính ở các lớp dữ liệu dưới dạng EXCEL 

(Tương tự như trên) 

+ Sau khi kiểm tra dữ liệu thông tin => Chọn dòng thuộc tính cần duyệt => Tư 

vấn giám sát duyệt (Lệnh duyệt của đơn vị giám sát) 

 

+ Sau khi duyệt xong dữ liệu, trạng thái thông tin sẽ đổi thành: 
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e. Kiểm tra CSDL giá đất trên hệ thống phầm mềm VBDLIS  

Đối với dữ liệu giá đất, cán bộ TVGS/GSTC có thể sử dụng 02 phân hệ sau để 

kiểm tra: 

e.1. Phân hệ Desktop 

(Sử dụng khi đơn vị thi công xây dựng dữ liệu lớp GiaDatXacDinhDenTungThua 

trên nền không gian địa chính) 

+ Cấu trúc dữ liệu: Chọn chức năng Cấu trúc => Chọn lớp cần kiểm tra => Chọn 

thư mục chứa file lỗi phát sinh => Kiểm tra 

 

+ Thuộc tính không gian: Chọn chức năng Thuộc tính => Chọn lớp cần kiểm tra 

và điều kiện kiểm tra => Chọn thư mục chứa file lỗi phát sinh => Kiểm tra 
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+ Kiểm tra số lượng file PDF mà ĐVTC đã giao nộp: Chọn chức năng Thống kê 

PDF => Chọn đến đường dẫn lưu file PDF cần thống kê (hệ thống tự đếm và trả 

kết quả): Chọn chức năng “Xuất XML”; “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả ra 

định dạng tượng ứng. 

 

d.2. Phân hệ Online (Dùng để kiểm tra và duyệt thông tin CSDL giá đất) 

- Đăng nhập vào link: vilg-qlgd.vietbando.net (Trang thi công chính thức). 

(Lưu ý, VBDLIS có hệ thống phục vụ đào tạo riêng, dùng cho cán bộ test dữ liệu 

và kiểm tra, link: dt-vilg-qlgd.vietbando.net). 

- Tài khoản đăng nhập: Sử dụng tài khoản thi công, giám sát thi công đã được cấp 

và dùng chung cho 4 Phân hệ CSDL. 

- Đối với dữ liệu thuộc tính: 

+ Cho phép người dùng đối soát trực tiếp hoặc xuất thông tin ra định dạng Excel 

và kiểm tra ofline. Dữ liệu thuộc tính cần đối soát. 
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Cách xuất dữ liệu: Chọn vào từng dữ liệu => Chọn Tải dữ liệu => Định dạnh 

Excel: (Lưu ý: Số lượng dòng thuộc tính được xuất ra tương ứng với số lượng 

dòng thuộc tính đang hiển thị) 

 
- Đối với Kho hồ sơ quét: Đối soát dữ liệu hồ sơ quét đơn vị thi công bàn giao và 

đã nhập trêm trang Online: Chọn chức năng “Kho hồ sơ quét” => Thống kê số 

lượng trang => Hiển thị ô kết quả 

 
 

- Báo cáo thống kê: Chọn Chức năng Báo cáo thống kê => Chọn Thống kê giá đất 

theo loại giá => Chọn đơn vị hành chính cần kiểm tra => Xem báo cáo => Đối 

chiếu với dữ liệu bàn giao của đơn vị thi công. 



42 

 

 

 

- Đối với nhóm Dữ liệu siêu đất đai: Cho phép người dùng đối soát trực tiếp 

hoặc xuất thông tin ra định dạng Excel và kiểm tra ofline tương tự như nhóm 

dữ liệu thuộc tính 

*Sau khi kiểm tra xong dữ liệu thì cán bộ quay lại chức năng Dữ liệu thuộc 

tính giá đất => Chọn Duyệt dữ liệu giá đất từng thửa => Duyệt thông tin đạt 

yêu cầu 

Chọn Thửa đất đạt yêu cầu (Có thể nhấn Shift để chọn nhiều dòng) => Lick 

vào mũi tên Duyệt dữ liệu. 

 

- Dữ liệu hồ sơ quét 

Chọn Quản lý hồ sơ quét => Chọn đơn vị hành chính cần kiểm tra => Kiểm tra 

dữ liệu đính kèm 
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- Dữ liệu Siêu dữ liệu đất đai: Người dùng có thể tải dữ liệu dưới định dạng Excel 

để rà soát với thông tin bàn giao của đơn vị thi công. 
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PHỤ LỤC  

 
PHỤ LỤC 01 

CÁC MẪU HƯỚNG DẪN 

(Kèm theo hướng dẫn    ngày ..   tháng   năm 2021)  

 

  Căn cứ các mẫu biểu được Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2016/TT-

BTNMT   ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, CPMU hướng dẫn cụ thể cách lập một số mẫu kiểm tra nghiệm thu, 

theo đặc thù của dự án (các Mẫu 01, Mẫu 02 và Mẫu 12 theo Thông tư số 

49/2016/TT-BTNMT đơn vị giám sát tự lập, theo mẫu không hướng dẫn ở 

hướng dẫn này), cụ thể như sau:  

- Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm; 

- Mẫu số 04: Báo cáo tổng kết kỹ thuật (của đơn vị thi công); 

- Mẫu số 05: Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm 

(của đơn vị thi công); 

- Mẫu số 06: Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; 

- Mẫu số 07: Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, 

sản phẩm (của đơn vị giám sát, kiểm tra); 

- Mẫu số 08: Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; 

- Mẫu số 09: Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; 

- Mẫu số 10: Bản tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm; 

- Mẫu số 11: Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm; 

- Mẫu số 13: Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm. 
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        Mẫu số 03 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  

 

                                                (Địa danh), ngày      tháng     năm 20…     

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

 

Tên hạng mục công việc (hoặc công đoạn) kiểm tra: ………….............. 

Thuộc công trình: ………….............. 

Họ và tên người đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra: …………................ 

Chức vụ: …………......... 

Đơn vị giám sát, kiểm tra: ………….............. 

Họ và tên người đại diện đơn vị thi công: ………….............. 

Chức vụ: ………….............. 

Đơn vị thi công: ………….............. 

Kiểm tra những loại tài liệu sau: (Tổng hợp từ các Phiếu ghi ý kiến kiểm 

tra, nêu rõ khối lượng công việc mà người kiểm tra đã thực hiện).  

- Tài liệu thu thập phục vụ xây dựng CSDL của VPĐK đất đai; 

- Biên bản bàn giao tài liệu thu thập giữa VPĐK đất đai với nhà thầu thi 

công ngày... tháng.... năm....; 

- Biên bản bàn giao (Bảng tổng hợp tài liệu khi giao nộp để tích hợp) ngày... 

tháng.... năm....; 

- Dữ liệu không gian địa chính 

- Dữ liệu thuộc tính địa chính 

- Dữ liệu hồ sơ quét 

- .................................................................................................................... 

Kết quả kiểm tra: ………….............. 

Nhận xét: …………............. 

Yêu cầu đối với đơn vị thi công: ………….............. 

Ý kiến của đại diện đơn vị thi công: ………….............. 

Biên bản lập thành 03 bản, 01 (một) bản giao cho đơn vị thi công, 01 (một) 

giao cho đơn vị giám sát, kiểm tra, 01 (một) bản giao cho chủ đầu tư. 

 

Người được kiểm tra Người kiểm tra 

(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số 04 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày     tháng     năm 20…   

BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT 

 

Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình) 

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, …: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - 

dự toán, …) 

1. Các cơ sở pháp lý để thi công công trình: (nêu các văn bản pháp lý làm 

cơ sở cho việc thi công công trình). 

- Quyết định số…./QĐ-UBND ngày … tháng …năm …. của Ủy ban nhân 

dân tỉnh .. Về việc  phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán……; 

- Hợp đồng kinh tế  số… ngày ..  tháng .. năm giữa  Ban quản lý dự án….. 

với  nhà thầu… 

Hoặc.. 

- Quyết định số…./QĐ-…. ngày … tháng …năm …. của ……..về việc  đặt 

hàng (hoặc văn bản giao nhiệm vụ) cho Văn phòng đăng ký đất đai..; 

- Ký thỏa thuận Force Account…….. 

……………………………………………………………………….. 

2. Phạm vi khu vực thi công: (nêu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chính 

của khu vực thi công). 

Căn cứ thiết kế viết tóm tắt, ngăn gọn viết vào đây. 

3. Đặc điểm địa hình địa vật: (nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của 

khu vực thi công có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm). 

Căn cứ thiết kế viết tóm tắt, ngăn gọn viết vào đây. 

4. Thời gian và đơn vị thi công:  

- Thời gian thi công: 

+ Thời gian bắt đầu từ: Ngày….. tháng…. năm….; 

+ Thời gian kết thúc: Ngày …. tháng …. năm …..;  

- Đơn vị thi công: Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam…… 

5. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công: 

5.1. Các văn bản pháp quy: 

- Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 04 năm 2017 quy định về 

Quy trình Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai. 
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- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai; 

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai;  

- …………………………. 

5.2. Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng: 

Nêu hiện trạng tài liệu, dữ liệu, hồ sơ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu kèm 

theo đánh giá chất lượng và khả năng khai thác sử dụng theo từng loại dữ liệu 

thành phần (lấy theo Thuyết minh trong Thiết kế),  

ví dụ: 

- Nguồn tài liệu để xây dựng CSDL địa chính của huyện A. 

+ Đã có bản đồ địa chính hệ tọa độ VN -2000 của 8 xã và 1 thị trấn. 

+ Không thực hiện hạng mục có liên quan đến dồn điền đổi thửa. 

+ Không thực hiện kết hợp với việc sắp xếp lại kho lưu trữ tài liệu đất đai. 

+ Bản đồ địa chính huyện A có tổng cộng 338 tờ, trong đó có 35 tờ tỉ lệ 

1/500, 47 tờ tỉ lệ 1/1.000, 311 tờ tỉ lệ 1/2.000, 9 tờ tỉ lệ 1/10.000. 

+ Dữ liệu không gian đất đai nền được sử dụng từ các nguồn bản đồ địa 

chính (hoặc bản đồ địa chính chưa phủ kín; hoặc kết hợp bản đồ địa chính chưa 

phủ kín với bản đồ hiện trạng; hoặc sử dụng bản đồ hiện trạng) được biên tập và 

chuẩn hóa theo đúng quy định kỹ thuật. 

+ Số liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Khuôn dạng file: .dgn; ký năm 

2015)là 15 tờ (Loại tỷ lệ 1.2000 loại 2 tờ,loại 1/5000 là 3 tờ, loại 1/10.000 là 7 tờ). 

+ .................................. 

 - Tài liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được sử dụng gồm: 

 + Số liệu thống kê từ năm 2000: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 

33 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017); 

 + Số liệu kiểm kê từ năm 2000 (4 kỳ kiểm kê: năm 2000; 2005;2010; 2014). 

Đối với dữ liệu không gian kiểm kê, chỉ thực hiện xây dựng CSDL kiểm kê năm 

2014 (theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT). 

 - Số liệu, dữ liệu đưa vào xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được sử dụng là: 

Ví dụ: 

+  Tài liệu, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất năm 2010-2020; 
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+ Đối với lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất: có 02 lớp dữ liệu 

(lớp dữ liệu quy hoạch kỳ đầu năm 2010-2015, lớp dữ liệu quy hoạch kỳ cuối năm 

2016-2020); 

+ Đối với lớp dữ liệu không gian kế hoạch: sử dụng dữ liệu của năm gần 

nhất - năm 2019 (01 lớp dữ liệu); 

+ Tài liệu, dữ liệu kế hoạch sử dụng đất năm gần nhất. 

- Hiện trạng số liệu về giá đất 

 Theo  quy định tại Điều 51 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy định: "Tài 

liệu dữ liệu, giá đất được hình thành sau ngày 01 tháng 07 năm 2014" theo đó 

hiện trạng, số liệu đưa vào thiết kế căn cứ theo các quyết định sau: 

Căn cứ quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh A ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ 

năm 2015 đến năm 2019; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh A về Sửa đổi một số nội dung của Bảng giá đất 

áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết 

định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh A; 

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 

số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh A ban 

hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ năm 2015 đến năm 2019. 

6. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: 

 (nêu rõ các phương pháp kỹ thuật, công nghệ đã áp dụng vào sản xuất, các 

trường hợp đã xử lý kỹ thuật ngoài phạm vi công trình, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự 

toán, … các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thi công cụ thể đến từng 

công đoạn).  

Lấy theo thiết kế viết tóm tắt ……………………….. 

6.1. Xây dựng CSDL địa chính 

a.  Xây dựng mới CSDL địa chính đối với trường hợp đã thực hiện 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. 

a.1. Đối với dữ liệu không gian địa chính: 

- Từ các nguồn tài liệu, dữ liệu thu thập đã nêu tại mục 5.2, đơn vị thi công 

đưa ra các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật phù hợp như sau………… 

+ Lựa chọn phần mềm xây dựng………. 

+ Phương pháp chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian địa chính ............ 

Ví dụ: Sử dụng phần mềm Microstation và ứng dụng chuyên ngành trên 

nền Microstation để tiến hành xử lý biên giữa các loại bản đồ và giữa các tỷ lệ 

bản đồ giữa các đơn vị hành chính được quy định tại thông tư số 25/2014/TT-

BTNMT,chuẩn các mục đích sử dụng thể hiện trên bản đồ theo thông tư số 

27/2018/ TT-BTNMT. 
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+  Phương pháp chuyển đổi các lớp đối tượng không gian địa chính từ tệp 

(File) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã......... 

Ví dụ: Sử dụng phần mềm LIS Editor TC tiến hành tách lọc các lớp dữ liệu 

để xây dựng các lớp dữ liệu không gian địa chính và xuất các lớp đối này theo 

chuẩn GML được quy định theo Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT 

+  Phương pháp gộp các thành phần tiếp giáp nhau của cùng một đối tượng 

không gian địa chính thành một đối tượng duy nhất phù hợp với thông tin thuộc 

tính của đối tượng theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã......... 

+  Phương pháp bổ sung, chỉnh sửa các thửa đất đã thay đổi hình thể, kích 

thước theo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động......... 

+  Phương pháp bổ sung, chỉnh sửa thửa đất bị chồng lấn diện tích do đo 

đạc địa chính, cấp Giấy chứng nhận trên nền các bản đồ có tỷ lệ khác nhau hoặc 

thời điểm đo đạc khác nhau........ 

+  Phương pháp rà soát dữ liệu không gian của từng đơn vị hành chính để 

xử lý các lỗi dọc biên giữa các xã tiếp giáp nhau (nếu có). Trường hợp có sự sai 

lệch về hình thể (do độ chính xác của các loại bản đồ địa chính khác loại tỷ lệ) 

cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan. Kết quả xử lý biên các đối tượng 

còn mâu thuẫn được lập............ 

+  Phương pháp đối với trường hợp bản đồ địa chính được sử dụng để xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở dạng giấy hoặc chưa được thành lập trong hệ tọa 

độ quốc gia VN-2000 thì thực hiện việc số hóa, chuyển đổi hệ tọa độ và biên tập 

nội dung bản đồ số theo quy định hiện hành............ 

+  Phương pháp đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính......... 

+  Phương pháp đối với trường hợp tài liệu đo đạc địa chính mới đã được 

cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu xác nhận thay thế tài liệu, số liệu đo 

đạc đã sử dụng để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trước đây nhưng chưa cấp đổi 

Giấy chứng nhận............. 

a.2. Đối với việc xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính 

-  Kiểm tra tính đầy đủ thông tin của thửa đất, lựa chọn tài liệu để lấy thông 

tin ưu tiên............ 

- Cách thức lập bảng tham chiếu số tờ, số thửa và diện tích đối với các thửa 

đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo bản đồ cũ nhưng chưa cấp đổi Giấy chứng 

nhận theo bản đồ địa chính mới.............. 

- Phương pháp nhập thông tin từ tài liệu đã lựa chọn vào cơ sở dữ liệu địa 

chính.................. 

Ví dụ: Tiến hành nhập trực tiếp các thông tin thuộc tính về thửa đất, chủ 

sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..... trên phần mềm VBDLIS được 

cung cấp tại địa chỉ  https://vilg.vietbando.net/dc các trường thông tin thuộc tính 

theo cấu trúc dữ liệu quy định tại Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT từ nguồn tài 

liệu thu thập được từ VPĐK đất đai……. Hoặc nhập dữ liệu thuộc tính trên phần 

https://vilg.vietbando.net/dc
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mềm ViLIS sau đó sử dụng công cụ VBDLIS.ConvertData để chuyển đổi dữ liệu 

sang phần mềm VBDLIS. 

- Sau khi thông tin được nhập đầy đủ lên phần mềm VBDLIS đơn vị thi 

công tiến hành xuất sổ địa chính điện tử và dữ liệu thuộc tính ra XML chuyển 

sang cho VPĐK đất đai tích hợp vận hành…………… 

................................................................................................................ 

b. Trường hợp chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính 

đã xây dựng trước ngày 01 tháng 8 năm 2016 (ngày thông tư số 75/2015/tt-

btnmt có hiệu lực thi hành) 

- Mô hình chuyển đổi cấu trúc dữ liệu của csdl địa chính đã xây dựng sang 

cấu trúc dữ liệu hiện hành: chi tiết theo phụ lục đính kèm (lập theo mẫu số 18). 

- Thực chuyển đổi cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng 

sang cấu trúc dữ liệu hiện hành.......... 

Ví dụ: Từ cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đã thu thập và mô hình chuyển 

đổi đã lập đơn vị thi công tiến hành xuất XML theo cấu trúc trao đổi đã được ban 

hành kèm công văn này sử dụng công cụ VBDLIS.ConvertData chuyển đổi vào hệ 

thống VBDLIS. 

- Phương pháp bổ sung, hoàn thiện dữ liệu địa chính.............. 

+ Phương pháp rà soát, bổ sung dữ liệu không gian địa chính............ 

Ví dụ: Đối với dữ liệu không gian địa chính tiến hành xuất các lớp dữ liệu 

không gian thu thập được từ cơ sở dữ liệu sang GML được ban hành kèm theo 

công văn này nếu còn thiếu so với các lớp được quy định trong thông tư số 

75/2015/TT-BTNMT dùng phần mềm LISEDITORTC tiến hành thu thập bổ sung 

các lớp dữ liệu không gian từ bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất..... 

sau đó tiến hành xuất GML các lớp dữ liệu không gian địa chính để văn phòng 

đăng ký tích hợp vận hành. 

+ Phương pháp rà soát, bổ sung dữ liệu thuộc tính địa chính.................. 

Ví dụ: Từ tài liệu đơn vị thi công tiến hành nhập bổ sung các trường thông 

tin còn thiếu của thuộc tính so với thông tư số 75/2015/TT-BTNMT cho các thửa 

đất đã được chuyển đổi CSDL trên phần mềm VBDLIS được cung cấp tại địa chỉ 

https://vilg.vietbando.net/dc. Đối với dữ liệu hồ sơ quét được chuyển đổi lên phần 

mềm VBDLIS và hoàn thiện thêm các thành phần bổ sung (nếu có) tiến hành xuất 

dữ liệu thửa đất sau bổ sung ra XML và download dữ liệu hồ sơ quét để văn phòng 

đăng ký tích hợp vận hành. 

+ Phương pháp hoàn thiện thông tin trong cơ sở dữ liệu đã được chuyển 

đổi, bổ sung............... 

- Phương pháp thực hiện xuất sổ địa chính (điện tử).................. 

Ví dụ: Đối với những thửa đất đã được xuất sổ địa chính điện tử đơn vị thi 

công giữ nguyên không xuất lại; đối với những thửa đất chưa được xuất sổ địa 

https://vilg.vietbando.net/dc
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chính điện tử, sau khi hoàn thiện bổ sung đầy đủ thông tin được quy định theo 

thông tư số 75/2015/TT-BTNMT đơn vị thi công tiến hành xuất sổ địa chính điện 

tử trực tiếp trên phần mềm VBDLIS. 

c. Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền 

- Xác định tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền:............... 

+ Phương pháp xử lý biên theo quy định về bản đồ đối với các tài liệu bản 

đồ tiếp giáp nhau;.................. 

+ Phương pháp tách, lọc và chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian đất đai 

nền;.................. 

+ Phương pháp chuyển đổi các lớp đối tượng không gian đất đai nền từ tệp 

(File) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu;................. 

+ Phương pháp gộp các thành phần tiếp giáp nhau của cùng một đối tượng 

không gian đất đai nền thành một đối tượng duy nhất phù hợp với thông tin thuộc 

tính của đối tượng theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã............... 

Ví dụ: Dữ liệu bản đồ địa chính thu thập kín địa giới hành chính, đơn vị thi 

công tiến hành sử dụng phần mềm LIS Editor TC tách lọc các lớp phục vụ xây 

dựng dữ liệu không gian đất đai nền và xuất dữ liệu ra GML theo như quy định 

tại thông tư số 75/2014/TT-BTNMT; 

- Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền:................. 

+ Phương pháp xử lý tiếp biên dữ liệu không gian đất đai nền giữa các đơn 

vị hành chính cấp xã, cấp huyện liền kề;................ 

+ Phương pháp tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền vào cơ sở dữ liệu 

đất đai để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng............... 

+..................................................................................................................... 

6.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

a. Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai 

- Phương pháp chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai: 

lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng, chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 

kiểm kê, rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm 

kê.......... 

- Phương pháp chuyển đổi và tích hợp dữ liệu không gian kiểm kê đất đai.... 

...................................................................................................................... 

b. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai 

- Phương pháp xây dựng đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số ........ 

+ Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai...; 

+ Phương pháp chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai...... 



37 
 

 

- Phương pháp thực hiện đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo 

danh mục tra cứu trong cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.......... 

- Phương pháp thực hiện đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu, báo cáo dạng 

giấy........ 

................................................................................................................... 

6.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

a. Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Phương pháp chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất: Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian; chuẩn hóa các lớp 

đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp; rà soát 

chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất....... 

- Phương pháp chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất: Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của bản đồ vào cơ sở dữ liệu đất đai theo đơn vị hành chính; Rà soát dữ liệu 

không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp 

nhau…… 

Ví dụ: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất kỳ 2010-2020 được nghiệm thu năm 

2015 đã được phân lớp đúng và đủ các thành phần thông tin được quy định theo 

thông tư số 29/2014/TT-BTNMT, đơn vị thi công đã sử dụng phân hệ 

QuyHoachKHSDD xây dựng các lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất, 

xuất ra định dạng GML được quy định theo thông tư số 75/2015/TT-BTNMT. 

…………………………………………………………………………….. 

b. Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Phương pháp đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số.............. 

+ Lập mô hình chuyển đổi cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. … 

+ Phương pháp chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất ......... 

- Phương pháp đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số................ 

- Phương pháp nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất:…….. 

……………………………………………………………………………………. 

6.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất 

a. Xây dựng dữ liệu không gian giá đất 

Phương pháp sử dụng dữ liệu không gian địa chính làm dữ liệu không gian 

giá đất.......... 

b. Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất 
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- Phương pháp nhập dữ liệu thuộc tính giá đất vào cơ sở dữ liệu giá đất......... 

- Phương pháp nhập dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đối với địa phương 

đã ban hành bảng giá đất đến từng thửa đất............ 

- Phương pháp nhập dữ liệu giá đất cụ thể............. 

- Phương pháp nhập dữ liệu giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất............. 

- Phương pháp nhập dữ liệu giá đất chuyển nhượng trên thị trường theo 

Phiếu thu thập thông tin về thửa đất.............. 

- Phương pháp nhập dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn 

đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (đối với 

thửa đất đã có Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai)...... 

………………………………………………………………………… 

6.5. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin 

- Xác định các loại tài liệu cần quét; quét các giấy tờ đưa vào cơ sở dữ liệu 

giá đất. Chế độ quét của thiết bị được thiết lập theo hệ màu RGB với độ phân giải 

tối thiểu là 150 DPI............ 

- Phương pháp tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu................ 

- Phương pháp tạo liên kết bộ tài liệu quét............... 

……………………………………………………………………………. 

7. Khối lượng công việc: (nêu rõ khối lượng công việc theo dự án, thiết kế kỹ 

thuật - dự toán… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực tế thi công) 

 

TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

I 
Dữ liệu không gian đất 

đai nền (bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25 25 

 

1 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp xây dựng mới 

CSDL 

Bộ DL/xã 10 10 

 

1.1 Thành phố  A   10 10  

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1  

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1  

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1  

  …………… Bộ DL/xã 1 1  
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1  

1.2 …………        

2 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp chuyển đổi bổ sung 

CSDL địa chính đã xây 

dựng trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 

 

2.1 Huyện B   15 15  

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1  

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1  

  …………………… Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1  

 2.2  ……        

II CSDL địa chính   395.400 395.400  

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ 

liệu địa chính Thửa đất 122.000 122.000 

 

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000  

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận chưa có tài sản gắn 

liền với đất Thửa đất 

90.000 90.000 

 

  

 + A1 .Thửa đất loại A khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

50.000 50.000 

 

  

 + A2. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

10.000 10.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

  

 + A3. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

 + A4. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(nằm trong khu vực dồn điền 

đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

Thửa đất loại B và D: Thửa 

đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận có tài sản gắn 

liền với đất; Căn hộ, văn 

phòng, cơ sở dịch vụ - 

thương mại trong nhà 

chung cư, nhà hỗn hợp đã 

được cấp Giấy chứng nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 

 

  

 + B1/D1.Thửa đất loại B/D 

khu vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

5.000 5.000 

 

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

 

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

    

 

  

Thửa đất loại C:Thửa đất 

được cấp chung một Giấy 

chứng nhận Thửa đất 

20.000 20.000 

 

  

 + C1.Thửa nông nghiệp khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

20.000 20.000 

 

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

 

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

 

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(có tài liệu giấy cần quét và 

định vị) Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) Thửa đất 

    

 

  

Thửa đất loại E: Thửa đất 

chưa được cấp Giấy chứng 

nhận hoặc không được cấp 

Giấy chứng nhận Thửa đất 

7.000 7.000 

 

   ---------        

2 

CSDL địa chính đối với 

trường hợp chuyển đổi bổ 

sung CSDL địa chính đã 

xây dựng trước 

01/08/2016.) 

  273.400 273.400 

 

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400  

   - ……..        

IV 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai 
      

 

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai (bao gồm một bộ 

dữ liệu của huyện và …. 

xã) 

Bộ 

DL/huyện 
    

 

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp xã 
Bộ DL/xã 25 25 

 

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp Huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

 

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

 

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

1 

Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

 

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

 

VI Cơ sở dữ liệu giá đất 
Bộ 

DL/huyện 
1 1 

 

Ghi chú: Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa 

phải lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng 

mục IV, V và VI ở mục biểu trên. 

8. Kết luận và kiến nghị: (kết luận chung về chất lượng, khối lượng công 

trình, sản phẩm, những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị xử lý, kiến nghị những vấn 

đề phát sinh). 

 Đại diện đơn vị thi công 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05 

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày     tháng     năm 20…   

 

BÁO CÁO  

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM  

 

Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình) 

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, …: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - 

dự toán, …) 

I. Tình hình thực hiện công trình:  

1. Đơn vị thi công: Tổng công ty tài nguyên môi trường Việt Nam 

2. Thời gian thực hiện:  

+ Thời gian bắt đầu từ: Ngày….. tháng…. năm….; 

+ Thời gian kết thúc: Ngày …. tháng …. năm …..;  

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: trình bầy vào đây  

  4. Khối lượng đã thi công:  

 Ví dụ: 

 

TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

I 
Dữ liệu không gian đất 

đai nền (bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25 25 

 

1 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp xây dựng mới 

CSDL 

Bộ DL/xã 10 10 

 

1.1 Thành phố  A   10 10  

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1  

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1  

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1  

  …………… Bộ DL/xã 1 1  
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1  

1.2 …………        

2 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp chuyển đổi bổ sung 

CSDL địa chính đã xây 

dựng trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 

 

2.1 Huyện B   15 15  

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1  

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1  

  …………………… Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1  

 2.2  ……        

II CSDL địa chính   395.400 395.400  

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ 

liệu địa chính Thửa đất 122.000 122.000 

 

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000  

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận chưa có tài sản gắn 

liền với đất Thửa đất 

90.000 90.000 

 

  

 + A1 .Thửa đất loại A khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

50.000 50.000 

 

  

 + A2. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

10.000 10.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

  

 + A3. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

 + A4. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(nằm trong khu vực dồn điền 

đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

Thửa đất loại B và D: Thửa 

đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận có tài sản gắn 

liền với đất; Căn hộ, văn 

phòng, cơ sở dịch vụ - 

thương mại trong nhà 

chung cư, nhà hỗn hợp đã 

được cấp Giấy chứng nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 

 

  

 + B1/D1.Thửa đất loại B/D 

khu vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

5.000 5.000 

 

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

 

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

    

 

  

Thửa đất loại C:Thửa đất 

được cấp chung một Giấy 

chứng nhận Thửa đất 

20.000 20.000 

 

  

 + C1.Thửa nông nghiệp khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

20.000 20.000 

 

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

 

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

 

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(có tài liệu giấy cần quét và 

định vị) Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) Thửa đất 

    

 

  

Thửa đất loại E: Thửa đất 

chưa được cấp Giấy chứng 

nhận hoặc không được cấp 

Giấy chứng nhận Thửa đất 

7.000 7.000 

 

   ---------        

2 

CSDL địa chính đối với 

trường hợp chuyển đổi bổ 

sung CSDL địa chính đã 

xây dựng trước 

01/08/2016.) 

  273.400 273.400 

 

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400  

   - ……..        

IV 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai 
      

 

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai (bao gồm một bộ 

dữ liệu của huyện và …. 

xã) 

Bộ 

DL/huyện 
    

 

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp xã 
Bộ DL/xã 25 25 

 

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp Huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

 

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

 

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 

1 

Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

 

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

 

VI Cơ sở dữ liệu giá đất 
Bộ 

DL/huyện 
1 1 

 

Chi tiết theo Phụ lục ….. và phụ lục ….. đính kèm.  

Ghi chú: 

 (i) Phụ lục chi tiết được lập theo Mẫu số 17.1, 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.3, 

17.3.1, 17.4, 17.5 tại Phụ lục số 03 đính kèm hướng dẫn này (đối với Mẫu 17.2.1 và 

17.3 có thể  tạo file số, ký chữ ký số đóng gói giao nộp). 

(ii): Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa phải 

lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng mục 

IV, V và VI ở mục biểu trên. 

5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: 

ví dụ: 

- Nguồn tài liệu để xây dựng CSDL địa chính của huyện A. 

+ Đã có bản đồ địa chính hệ tọa độ VN -2000 của 8 xã và 1 thị trấn. 

+ Không thực hiện hạng mục có liên quan đến dồn điền đổi thửa. 

+ Không thực hiện kết hợp với việc sắp xếp lại kho lưu trữ tài liệu đất đai. 

+ Bản đồ địa chính huyện A có tổng cộng 338 tờ, trong đó có 35 tờ tỉ lệ 

1/500, 47 tờ tỉ lệ 1/1.000, 311 tờ tỉ lệ 1/2.000, 9 tờ tỉ lệ 1/10.000 . 

+ Sử dụng bản đồ địa chính để xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền. 

+ Số liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Khuôn dạng file: .dgn; ký năm 

2015)là 15 tờ (Loại tỷ lệ 1.2000 loại 2 tờ,loại 1/5000 là 3 tờ, loại 1/10.000 là 7 

tờ)    

 - Tài liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được sử dụng gồm: 

 + Số liệu thống kê từ năm 2000: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 

33 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017); 
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 + Số liệu kiểm kê từ năm 2000 (4 kỳ kiểm kê: năm 2000; 2005;2010; 2014). 

Đối với dữ liệu không gian kiểm kê, chỉ thực hiện xây dựng CSDL kiểm kê năm 

2014 (theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT). 

 - Số liệu, dữ liệu đưa vào xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được sử dụng là: 

Ví dụ: 

+  Tài liệu, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất năm 2010-2020; 

+ Đối với lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất: có 02 lớp dữ liệu 

(lớp dữ liệu quy hoạch kỳ đầu năm 2010-2015, lớp dữ liệu quy hoạch kỳ cuối năm 

2016-2020); 

+ Đối với lớp dữ liệu không gian kế hoạch: sử dụng dữ liệu của năm gần 

nhất - năm 2019 (01 lớp dữ liệu); 

+ Tài liệu, dữ liệu kế hoạch sử dụng đất năm gần nhất. 

- Hiện trạng số liệu về giá đất 

 Theo  quy định tại Điều 51 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy định: "Tài 

liệu dữ liệu,  giá đất được hình thành sau ngày 01 tháng 07 năm 2014" theo đó 

hiện trạng, số liệu đưa vào thiết kế căn cứ theo các quyết định sau: 

Căn cứ quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh A ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ 

năm 2015 đến năm 2019; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh A về Sửa đổi một số nội dung của Bảng giá đất 

áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết 

định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh A; 

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 

số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh A ban 

hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ năm 2015 đến năm 20196. Tổ 

chức thực hiện:  

II. Tình hình kiểm tra, nghiệm thu công trình, sản phẩm của đơn vị thi 

công: 

1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu: 

-Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai; 

-Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 04 năm 2017 quy định về 

Quy trình Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai. 

-Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai; 



51 
 

 

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai;  

- …………………………. 

- Quyết định số…./QĐ-UBND ngày … tháng …năm …. của Ủy ban nhân 

dân tỉnh .. Về việc  phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán……; 

- Hợp đồng kinh tế  số… ngày ..  tháng .. năm giữa  Ban quản lý dự án….. 

với  nhà thầu… 

Hoặc.. 

- Quyết định số…./QĐ-…. ngày … tháng …năm …. của ……..về việc  đặt 

hàng (hoặc văn bản giao nhiệm vụ) cho Văn phòng đăng ký đất đai..; 

-……………………………………………………………………………………. 

2. Thành phần kiểm tra (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra): 

3. Nội dung và mức độ kiểm tra sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ 

kiểm tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 

11 của Thông tư 49/2016/TT-BTNMT). 

Viết đầy đủ vào đây 

……………………………………………………………………………………… 

4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất 

lượng, khối lượng từng hạng mục công việc của công trình). 

4.1. Đánh giá về khối lượng… (đánh giá kết quả khối lượng thực tế thực 

hiện so với TKKT-DT đã được phê duyệt. Trường hợp tăng giảm thì phải thuyết 

minh, trường hợp bằng thì nói rõ bằng với TKKT-DT). 

4.2. Đánh giá về chất lượng….(đánh giá kết quả chất lượng đạt hay không 

đạt, lý do khác nếu có). 

III. Kết luận và kiến nghị: 

1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành … 

Ví dụ: 

 (i) Dữ liệu không gian đất đai nền (Bộ DL/xã): 25 bộ; 

(ii) Cơ sở dữ liệu địa chính (thửa đất): 395.400 thửa; 

+ Xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa chính: 122.000 thửa 

+ CSDL địa chính đối với trường hợp chuyển đổi bổ sung CSDL địa chính 

đã xây dựng trước 01/08/2016): 273.400 thửa. 

(iii) Cơ sở dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai:  

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp xã (Bộ DL/xã): 25 bộ; 

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp Huyện (Bộ DL/huyện): 02 bộ; 

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp tỉnh (Bộ DL/tỉnh): 01 Bộ 
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(iv) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

+ Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Bộ DL/huyện): 2 bộ 

+ Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (Bộ DL/tỉnh): 01 bộ. 

(v) Cơ sở dữ liệu giá đất: (Bộ DL/huyện): 01 bộ. 

2. Về chất lượng: Sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai của huyện A  đã thi công 

đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, … đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt.  

3. Phân loại thửa đất xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa chính, như sau: 

TT Loại Thửa đất Khối lượng Ghi chú 

 TÔNG 122.000  

I Thửa đất loại A 90.000  

 A1………………. 80.000  

 A2 10.000  

 ………………………   

II Thửa đất loại C 20.000  

 C1………………… 15.000  

 C.2 5.000  

 …………………..   

III Thửa đấ loại B 2.500  

 B1……………… 1.500  

 B2. 1.000  

 ………………………   

IV Thửa đất loại D 2.500  

 D1:…… 2.000  

 D2 500  

 ………………..   

V Thửa đất loại E 7.000  

4. Sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai của huyện A  chuẩn bị giao nộp để kiểm 

tra, nghiệm thu đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy định trong dự án, thiết kế 

kỹ thuật - dự toán, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận chất lượng, 

khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. 

 

 Đại diện đơn vị thi công 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày    tháng    năm 20…   

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA  

CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 

 

Tên công trình hoặc hạng mục công trình:  

Thuộc Dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, …:  

1. Cơ sở pháp lý để thực hiện 

-Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai; 

-Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 04 năm 2017 quy định về 

Quy trình Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai. 

-Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai; 

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai;  

- …………………………. 

 

- Quyết định số…./QĐ-UBND ngày … tháng …năm …. của Ủy ban nhân 

dân tỉnh .. Về việc  phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán……; 

- Hợp đồng kinh tế  số… ngày ..  tháng .. năm giữa  Ban quản lý dự án….. 

với  nhà thầu… 

Hoặc.. 

- Quyết định số…./QĐ-…. ngày … tháng …năm …. của ……..về việc  đặt 

hàng (hoặc văn bản giao nhiệm vụ) cho Văn phòng đăng ký đất đai..; 

-……………………………………………………………………….. 

.- Các văn bản liên quan khác (nếu có). 

2. Đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các 

thành viên tham gia kiểm tra).  

3. Đại diện đơn vị thi công: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các thành viên 
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tham gia kiểm tra).  

4. Thời gian kiểm tra  

+ Thời gian bắt đầu từ: Ngày….. tháng…. năm….; 

+ Thời gian kết thúc: Ngày …. tháng …. năm …..;  

5. Khối lượng, phân loai thửa đất và chất lượng các sản phẩm của các hạng 

mục công việc đã kiểm tra: 

 Ví dụ: 

 

TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

 

Đánh 

giá 
Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

I 
Dữ liệu không gian đất 

đai nền (bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25 25 

  

1 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp xây dựng mới 

CSDL 

Bộ DL/xã 10 10 

  

1.1 Thành phố  A   10 10   

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1   

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1   

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1   

  …………… Bộ DL/xã 1 1   

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1   

1.2 …………         

2 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp chuyển đổi bổ sung 

CSDL địa chính đã xây 

dựng trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 

  

2.1 Huyện B   15 15   

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1   

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1   

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1   

  …………………… Bộ DL/xã 1 1   
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

 

Đánh 

giá 
Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1   

 2.2  ……         

II CSDL địa chính   395.400 395.400   

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ 

liệu địa chính Thửa đất 122.000 122.000 

  

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000   

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận chưa có tài sản gắn 

liền với đất Thửa đất 

90.000 90.000 

  

  

 + A1 .Thửa đất loại A khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

50.000 50.000 

  

  

 + A2. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

  

  

 + A3. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

  

  

 + A4. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

 

Đánh 

giá 
Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(nằm trong khu vực dồn điền 

đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 

  

 b 

Thửa đất loại B và D: Thửa 

đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận có tài sản gắn 

liền với đất; Căn hộ, văn 

phòng, cơ sở dịch vụ - 

thương mại trong nhà 

chung cư, nhà hỗn hợp đã 

được cấp Giấy chứng nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 

  

  

 + B1/D1.Thửa đất loại B/D 

khu vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

5.000 5.000 

  

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

  

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

  

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

    

  



57 
 

 

 

TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

 

Đánh 

giá 
Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

 c 

Thửa đất loại C:Thửa đất 

được cấp chung một Giấy 

chứng nhận Thửa đất 

20.000 20.000 

  

  

 + C1.Thửa nông nghiệp khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

20.000 20.000 

  

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

  

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

  

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(có tài liệu giấy cần quét và 

định vị) Thửa đất 

    

  

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) Thửa đất 

    

  

 d 

Thửa đất loại E: Thửa đất 

chưa được cấp Giấy chứng 

nhận hoặc không được cấp 

Giấy chứng nhận Thửa đất 

7.000 7.000 

  

   ---------         
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

 

Đánh 

giá 
Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

2 

CSDL địa chính đối với 

trường hợp chuyển đổi bổ 

sung CSDL địa chính đã 

xây dựng trước 

01/08/2016.) 

  273.400 273.400 

  

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400   

   - ……..         

IV 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai 
      

  

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai (bao gồm một bộ 

dữ liệu của huyện và …. 

xã) 

Bộ DL/huyện     

  

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp xã 
Bộ DL/xã 25 25 

  

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp Huyện 
Bộ DL/huyện 2 2 

  

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

  

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 
      

  

1 

Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

Bộ DL/huyện 2 2 

  

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

  

VI Cơ sở dữ liệu giá đất Bộ DL/huyện 1 1   

Chi tiết theo Phụ lục ….. và phụ lục ….. đính kèm.  

Ghi chú: 
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 (i) Phụ lục chi tiết được lập theo Mẫu số 17.1, 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.3, 

17.3.1, 17.4, 17.5 tại Phụ lục số 03 đính kèm hướng dẫn này (đối với Mẫu 17.2.1 và 

17.3 có thể  tạo file số, ký chữ ký số đóng gói giao nộp). 

(ii) Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa phải lần 

cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng mục IV, V 

và VI ở mục biểu trên và chưa tính tăng giảm ở cột 4 và đánh giá ở cột 5. 

6. Kết luận và kiến nghị 

a. Về khối lượng đã hoàn thành: nêu cụ thể tên các hạng mục công việc nếu 
không thay đổi (như bảng tại mục 5), cụ thể: 

Ví dụ: 

(i) Dữ liệu không gian đất đai nền (Bộ DL/xã): 25 bộ; 

(ii) Cơ sở dữ liệu địa chính (thửa đất): 395.400 thửa; 

+ Xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa chính: 122.000 thửa 

+ CSDL địa chính đối với trường hợp chuyển đổi bổ sung CSDL địa chính 

đã xây dựng trước 01/08/2016): 273.400 thửa. 

(iii) Cơ sở dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai:  

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp xã (Bộ DL/xã): 25 bộ; 

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp Huyện (Bộ DL/huyện): 02 bộ; 

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp tỉnh (Bộ DL/tỉnh): 01 Bộ 

(iv) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

+ Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Bộ DL/huyện): 2 bộ 

+ Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (Bộ DL/tỉnh): 01 bộ. 

(v) Cơ sở dữ liệu giá đất: (Bộ DL/huyện): 01 bộ. 

b. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công 

việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự 

toán,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) 

- Chấp nhận để tồn tại: (nếu có) 

- Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có) 

c. Việc phân loại thửa đất của việc xây dựng mới CSDL địa chính:  

TT Loại Thửa đất Khối lượng Tăng 

(+), 

giảm (-) 

Đánh giá  

Theo 

thiết kế 
đã được 

duyệt 

Thực 

tế 

A B 1 2 3 4 

 TỔNG SỐ 122.000    

I Thửa đất loại A 90.000 I  Thiết kế sát 
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TT Loại Thửa đất Khối lượng Tăng 

(+), 

giảm (-) 

Đánh giá  

Theo 
thiết kế 

đã được 
duyệt 

Thực 

tế 

với thực tế 

 A1………………. 80.000    

 A2 10.000    

 ………………………     

II Thửa đất loại C 20.000 II  NT 

 C1………………… 15.000    

 C.2 5.000    

 …………………..     

III Thửa đấ loại B 2.500 III   

 B1……………… 1.500    

 B2. 1.000    

 ………………………     

IV Thửa đất loại D 2.500 IV  NT 

 D1:…… 2.000    

 D2 500    

 ………………..     

V Thửa đất loại E 7.000 V  NT 

Ghi chú: trường hợp thực tế có thay đổi vơi thiết kế thì đánh giá rõ lý do; 
chưa phải lần nghiệm thu kết thúc hoàn thành chưa tính tăng giảm ở cột 3 và 

đánh giá ở cột 4. 

d. Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế (nếu có): 

- Về khối lượng phát sinh (nếu có): có thì viết cụ thể vào đây; nếu không có 

thì viết chữ Không. 

- Về việc thay đổi thiết kế đã được duyệt (nếu có): có thì viết cụ thể vào 

đây; nếu không có thì viết chữ Không.  

Biên bản lập thành 04 bản, 01 (một) bản giao cho đơn vị thi công, 03 (ba) 

bản lập hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình cấp chủ đầu tư. 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT,  

KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, 

đóng dấu) 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, 

đóng dấu) 
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Mẫu số 07  

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, 

KIỂM TRA 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày      tháng      năm 20…   

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, KIỂM TRA  

CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 

 

Công trình: (tên công trình hoặc hạng mục công trình) 

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, …: (tên dự án, thiết kế kỹ thuật - 

dự toán, …) 

I. Cơ sở pháp lý để thực hiện: 

-Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai; 

-Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 04 năm 2017 quy định về 

Quy trình Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai. 

-Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai; 

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai;  

- …………………………. 

 

- Quyết định số…./QĐ-UBND ngày … tháng …năm …. của Ủy ban nhân 

dân tỉnh .. Về việc  phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán……; 

- Hợp đồng kinh tế  số… ngày ..  tháng .. năm giữa  Ban quản lý dự án….. 

với  nhà thầu… 

Hoặc.. 

- Quyết định số…./QĐ-…. ngày … tháng …năm …. của ……..về việc  đặt 

hàng (hoặc văn bản giao nhiệm vụ) cho Văn phòng đăng ký đất đai..; 

- Căn cứ biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm 

ngày…. Tháng…. Năm…. 

-……………………………………………………………………….. 

- Các văn bản liên quan khác (nếu có). 

II. Thành phần giám sát, kiểm tra: (nêu rõ họ và tên, chức vụ của các 

thành viên tham gia giám sát, kiểm tra).  
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III. Thời gian giám sát, kiểm tra:  từ ngày ..../.../ ..... đến ngày ..../.../ .... 

IV. Tình hình giám sát quản lý chất lượng công trình sản phẩm của 

đơn vị giám sát, kiểm tra 

1. Tình hình thực hiện công trình:  

1.1 Đơn vị thi công: Tổng công ty Tài nguyên môi trường Việt Nam 

1.2. Thời gian thực hiện:  

+ Thời gian bắt đầu từ: Ngày….. tháng…. năm….; 

+ Thời gian kết thúc: Ngày …. tháng …. năm …..;  

1.3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể chính xác máy móc, 

thiết bị thi công, phần mềm sử dụng khi thi công công trình) 

1.4. Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc kiểm tra đánh giá chất lượng 

một phần hay toàn bộ khối lượng các hạng mục công trình thuộc kế hoạch năm). 

Ví dụ: 

 

TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

I 
Dữ liệu không gian đất đai 

nền (bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25 25 

 

1 

Dữ liệu không gian đất đai 

nền đối với trường hợp xây 

dựng mới CSDL 

Bộ DL/xã 10 10 

 

1.1 Thành phố  A   10 10  

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1  

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1  

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1  

  …………… Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1  

1.2 …………        

2 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp chuyển đổi bổ sung 

CSDL địa chính đã xây 

dựng trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

2.1 Huyện B   15 15  

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1  

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1  

  …………………… Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1  

 2.2  ……        

II CSDL địa chính   395.400 395.400  

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ 

liệu địa chính Thửa đất 122.000 122.000 

 

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000  

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận chưa có tài sản gắn liền 

với đất Thửa đất 

90.000 90.000 

 

  
 + A1 .Thửa đất loại A khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
50.000 50.000 

 

  

 + A2. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN theo 

bản trích đo địa chính theo hệ 

tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

 + A3. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN theo 

bản trích đo địa chính chưa 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

10.000 10.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

  

 + A4. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN (chỉ 

có tài liệu giấy phải quét và 

định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(nằm trong khu vực dồn điền 

đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 

 

 b 

Thửa đất loại B và D: Thửa 

đất đã được cấp Giấy chứng 

nhận có tài sản gắn liền với 

đất; Căn hộ, văn phòng, cơ 

sở dịch vụ - thương mại 

trong nhà chung cư, nhà hỗn 

hợp đã được cấp Giấy chứng 

nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 

 

  

 + B1/D1.Thửa đất loại B/D 

khu vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

5.000 5.000 

 

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

 

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

    

 

 c 

Thửa đất loại C:Thửa đất 

được cấp chung một Giấy 

chứng nhận Thửa đất 

20.000 20.000 

 

  
 + C1.Thửa nông nghiệp khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
20.000 20.000 

 

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

 

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

 

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(có tài liệu giấy cần quét và 

định vị) Thửa đất 

    

 

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

 d 

Thửa đất loại E: Thửa đất 

chưa được cấp Giấy chứng 

nhận hoặc không được cấp 

Giấy chứng nhận Thửa đất 

7.000 7.000 

 

   ---------        

2 

CSDL địa chính đối với 

trường hợp chuyển đổi bổ 

sung CSDL địa chính đã 

xây dựng trước 

01/08/2016.) 

  273.400 273.400 

 

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400  

   - ……..        

IV 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai 
      

 

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai (bao gồm một bộ 

dữ liệu của huyện và …. 

xã) 

Bộ 

DL/huyện 
    

 

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp xã 
Bộ DL/xã 25 25 

 

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp Huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

 

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

 

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 
      

 

1 

Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

 

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

VI Cơ sở dữ liệu giá đất 
Bộ 

DL/huyện 
1 1 

 

Chi tiết theo Phụ lục ….. và phụ lục ….. đính kèm.  

Ghi chú: 

 (i) Phụ lục chi tiết được lập theo Mẫu số 17.1, 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.3, 

17.3.1, 17.4, 17.5 tại Phụ lục số 03 đính kèm hướng dẫn này (đối với Mẫu 17.2.1 và 

17.3 có thể  tạo file số, ký chữ ký số đóng gói giao nộp). 

(ii): Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa phải 

lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng mục 

IV, V và VI ở mục biểu trên. 

1.5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã 

được sử dụng trong quá trình thi công) 

Ví dụ 

- Nguồn tài liệu để xây dựng CSDL địa chính của huyện A. 

+ Đã có bản đồ địa chính hệ tọa độ VN -2000 của 8 xã và 1 thị trấn. 

+ Không thực hiện hạng mục có liên quan đến dồn điền đổi thửa. 

+ Không thực hiện kết hợp với việc sắp xếp lại kho lưu trữ tài liệu đất đai. 

+ Bản đồ địa chính huyện A có tổng cộng 338 tờ, trong đó có 35 tờ tỉ lệ 

1/500, 47 tờ tỉ lệ 1/1.000, 311 tờ tỉ lệ 1/2.000, 9 tờ tỉ lệ 1/10.000 . 

+ Sử dụng bản đồ địa chính để xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền. 

+ Số liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Khuôn dạng file: .dgn; ký năm 

2015)là 15 tờ (Loại tỷ lệ 1.2000 loại 2 tờ,loại 1/5000 là 3 tờ, loại 1/10.000 là 7 tờ)    

 - Tài liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được sử dụng gồm: 

 + Số liệu thống kê từ năm 2000: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 

33 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017); 

 + Số liệu kiểm kê từ năm 2000 (4 kỳ kiểm kê: năm 2000; 2005;2010; 2014). 

Đối với dữ liệu không gian kiểm kê, chỉ thực hiện xây dựng CSDL kiểm kê năm 

2014 (theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT). 

 - Số liệu, dữ liệu đưa vào xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được sử dụng là: 

+  Tài liệu, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất năm 2010-2020; 
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+ Đối với lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất: có 02 lớp dữ liệu 

(lớp dữ liệu quy hoạch kỳ đầu năm 2010-2015, lớp dữ liệu quy hoạch kỳ cuối năm 

2016-2020); 

+ Đối với lớp dữ liệu không gian kế hoạch: sử dụng dữ liệu của năm gần 

nhất - năm 2019 (01 lớp dữ liệu); 

+ Tài liệu, dữ liệu kế hoạch sử dụng đất năm gần nhất. 

- Hiện trạng số liệu về giá đất 

 Theo  quy định tại Điều 51 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy định: "Tài 

liệu dữ liệu,  giá đất được hình thành sau ngày 01 tháng 07 năm 2014" theo đó 

hiện trạng, số liệu đưa vào thiết kế căn cứ theo các quyết định sau: 

Căn cứ quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh A ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ 
năm 2015 đến năm 2019; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh A về Sửa đổi một số nội dung của Bảng giá đất 
áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết 
định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh A; 

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 
số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh A ban 

hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ năm 2015 đến năm 2019. 

1.6. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ chủ đầu tư giao cho đơn vị, bộ phận nào 

thi công những phần việc và hạng mục nào) 

2. Tiến độ thực hiện: (Đánh giá tiến độ thi công có đảm bảo theo kế hoạch 
về tiến độ thi công và tiến độ kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm của từng 

hạng mục công việc). 

So sánh giữa thực tế thực hiện với kế hoạch thi công của nhà thầu đã đệ 
trình cho PPMU. 

3. Quy trình thực hiện: (Đánh giá quy trình thi công có đảm bảo theo dự 
án, thiết kế kỹ thuật dự toán,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt của từng 
hạng mục công việc) 

4. Tình hình kiểm tra chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi 

công: 

- Tình hình kiểm tra chất lượng của đơn vị thi công:  

(+ Đánh giá công tác kiểm tra chất lượng các hạng mục công việc của đơn 

vị thi công theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 49/2016/TT-

BTNMT); 

+ Đánh giá tính đầy đủ hợp lệ công tác kiểm tra chất lượng của đơn vị thi 
công theo quy định. Nhận xét về các thay đổi phát sinh, tồn tại do đơn vị thi công 

đã báo cáo.) 

5.  Hồ sơ nghiệm thu của đơn vị thi công: 
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Nhận xét và đánh giá về việc lập hồ sơ kiểm tra chất lượng của đơn vị thi 

công theo quy định Điều 12 của Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT)  

Ví dụ: 

- Đơn vị thi công đã thực hiện  tự kiểm tra chất lượng, khối lượng của tất 

cả các hạng mục công trình, sản phẩm do đơn vị mình thực hiện và lập hồ sơ kiểm 

tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi công theo quy định 

tại Khoản 3 Điều của Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT. 

- Đơn vị thi công có thông báo về kế hoạch kiểm tra số…  ngày .. tháng … 

năm… gửi tới chủ đầu tư và đơn vị giám sát, kiểm tra công trình để giám sát quá 

trình kiểm tra theo quy định. 

- Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị 

thi công đã lập bao gồm: 

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công (theo Mẫu số 04 Phụ lục 02 

ban hành kèm theo Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT)được lập ngày… tháng ….. 

năm …; 

- Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của đơn vị 

thi công (theo Mẫu số 05 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2016/TT-

BTNMT)được lập ngày… tháng ….. năm …; 

- Báo cáo đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc về công nghệ, về định 

mức kinh tế - kỹ thuật, về khối lượng và những vấn đề khác so với chương trình, đề 

án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt và văn bản chấp thuận những phát sinh, giải quyết vướng mắc của 

cấp có thẩm quyền trong thời gian thi công công trình (nếu có thì ghi không có thỉ 

bỏ khổ câu này). 

- Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm kèm theo Phiếu ghi ý kiến kiểm 

tra (theo Mẫu số 03 và Mẫu số 02 Phụ lục 02 ban hành kèm theo kèm theo Thông 

tư số 49/2016/TT-BTNMT) được lập:  

+ Phiếu….. lập ngày… tháng ….. năm …; 

+………….Lập ngày… tháng… năm….. 

- Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị 

thi công đã lập thành  03 bộ: 01 bộ gửi chủ đầu tư, 01 bộ gửi đơn vị giám sát, 

kiểm tra cấp chủ đầu tư và 01 bộ lưu tại đơn vị thi công. 

V. Tình hình kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng sản phẩm của 

đơn vị giám sát, kiểm tra 

1. Nội dung kiểm tra và mức độ kiểm tra: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm 

tra từng hạng mục công việc của công trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của 
Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT). 

- Khái quát tất cả các hạng mục thi công của công trình; 

- Tỷ lệ % kiểm tra theo quy định. 
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2. Kết quả kiểm tra:  

Khối lượng, mức độ khó khăn và chất lượng các sản phẩm của các hạng 

mục công việc: 

Ví dụ: 

 

TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

Đánh 

giá Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

I 
Dữ liệu không gian đất 

đai nền (bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25 25 

  

1 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp xây dựng mới 

CSDL 

Bộ DL/xã 10 10 

  

1.1 Thành phố  A   10 10   

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1   

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1   

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1   

  …………… Bộ DL/xã 1 1   

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1   

1.2 …………         

2 

Dữ liệu không gian đất 

đai nền đối với trường 

hợp chuyển đổi bổ sung 

CSDL địa chính đã xây 

dựng trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 

  

2.1 Huyện B   15 15   

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1   

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1   

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1   

  …………………… Bộ DL/xã 1 1   

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1   

 2.2  ……         

II CSDL địa chính   395.400 395.400   
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

Đánh 

giá Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ 

liệu địa chính Thửa đất 122.000 122.000 

  

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000   

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận chưa có tài sản gắn 

liền với đất Thửa đất 

90.000 90.000 

  

  

 + A1 .Thửa đất loại A khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

50.000 50.000 

  

  

 + A2. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

  

  

 + A3. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

  

  

 + A4. Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 

  

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN 

(nằm trong khu vực dồn điền 

đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

Đánh 

giá Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

 b 

Thửa đất loại B và D: Thửa 

đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận có tài sản gắn 

liền với đất; Căn hộ, văn 

phòng, cơ sở dịch vụ - 

thương mại trong nhà 

chung cư, nhà hỗn hợp đã 

được cấp Giấy chứng nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 

  

  

 + B1/D1.Thửa đất loại B/D 

khu vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

5.000 5.000 

  

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

  

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

  

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

    

  

 c 

Thửa đất loại C:Thửa đất 

được cấp chung một Giấy 

chứng nhận Thửa đất 

20.000 20.000 

  

  

 + C1.Thửa nông nghiệp khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa 

chính Thửa đất 

20.000 20.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

Đánh 

giá Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

  

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

  

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(có tài liệu giấy cần quét và 

định vị) Thửa đất 

    

  

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp 

khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN 

(trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) Thửa đất 

    

  

 d 

Thửa đất loại E: Thửa đất 

chưa được cấp Giấy chứng 

nhận hoặc không được cấp 

Giấy chứng nhận Thửa đất 

7.000 7.000 

  

   ---------         

2 

CSDL địa chính đối với 

trường hợp chuyển đổi bổ 

sung CSDL địa chính đã 

xây dựng trước 

01/08/2016.) 

  273.400 273.400 

  

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400   

   - ……..         
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Tăng 

(+), 

giảm 

(-) 

Đánh 

giá Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3 4 5 

IV 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai 
      

  

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai (bao gồm một bộ 

dữ liệu của huyện và …. 

xã) 

Bộ 

DL/huyện 
    

  

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp xã 
Bộ DL/xã 25 25 

  

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp Huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

  

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê 

đất đai cấp tỉnh 

Bộ 

DL/tỉnh 
1 1 

  

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 
      

  

1 

Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

  

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Bộ 

DL/tỉnh 
1 1 

  

VI Cơ sở dữ liệu giá đất 
Bộ 

DL/huyện 
1 1 

  

Ghi chú:  Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa 

phải lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng 

mục IV, V và VI ở mục biểu trên và chưa tính tăng giảm ở cột 4 và đánh giá ở cột 5. 

VI. Kết luận và kiến nghị: 

1. Về khối lượng: Cơ sở dữ liệu đất đai  đã hoàn thành (nêu khối lượng đơn 

vị thi công đã thực hiện) 

Ví dụ: 

(i) Dữ liệu không gian đất đai nền (Bộ DL/xã): 25 bộ; 

(ii) Cơ sở dữ liệu địa chính (thửa đất): 395.400 thửa; 

+ Xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa chính: 122.000 thửa 
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+ CSDL địa chính đối với trường hợp chuyển đổi bổ sung CSDL địa chính 

đã xây dựng trước 01/08/2016): 273.400 thửa. 

(iii) Cơ sở dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai:  

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp xã (Bộ DL/xã): 25 bộ; 

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp Huyện (Bộ DL/huyện): 02 bộ; 

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp tỉnh (Bộ DL/tỉnh): 01 Bộ 

(iv) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

+ Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Bộ DL/huyện): 2 bộ 

+ Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (Bộ DL/tỉnh): 01 bộ. 

(v) Cơ sở dữ liệu giá đất: (Bộ DL/huyện): 01 bộ. 

   2. Về chất lượng: Cơ sở dữ liệu đất đai  đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật 

theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt (Đánh giá chung chất lượng các sản phẩm của công trình đã kiểm tra bao 

gồm cả khối lượng phát sinh).  

3. Việc phân loại thửa đất của việc xây dựng mới CSDL địa chính:  

Ví dụ: 

TT Loại Thửa đất Khối lượng Tăng 

(+), 

giảm (-) 

Đánh 

giá  Theo thiết 

kế đã 

được 

duyệt 

Thực 

tế 

A B 1 2 3 4 

I Thửa đất loại A 90.000 90.000  Thiết kế 

sát với 

thực tế 

 A1……………….     

 ………………………     

II Thửa đất loại C 20.000 20.000  NT 

 C1…………………     

 …………………..     

III Thửa đất loại B 2.500 2.500   

 B1………………     

 ………………………     

IV Thửa đất loại D 2.500 2.500  NT 

 D1:……     
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TT Loại Thửa đất Khối lượng Tăng 

(+), 

giảm (-) 

Đánh 

giá  Theo thiết 

kế đã 

được 

duyệt 

Thực 

tế 

 ………………..     

V Thửa đất loại E 7.000 7.000  NT 

Ghi chú: trường hợp thực tế có thay đổi vơi thiết kế thì đánh giá rõ lý do; 
chưa phải lần nghiệm thu kết thúc hoàn thành chưa tính tăng giảm ở cột 3 và 
đánh giá ở cột 4. 

 4. Cơ sở dữ liệu đất đai  giao nộp đã được chuẩn bị đầy đủ và bảo đảm chất 

lượng theo quy định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,… đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận nghiệm thu 

(hoặc không chấp nhận) chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. 

 

 Đại diện Đơn vị giám sát, kiểm tra 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  (Địa danh), ngày    tháng    năm 20... 

BÁO CÁO 

THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 

 

Công trình: Tên công trình hoặc hạng mục công trình 

Thuộc dự án, thiết kế KT-DT, …: Tên dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, … 

I. Tình hình thực hiện công trình: 

1. Đơn vị thi công: Tổng công ty Tài nguyên môi trường Việt Nam 

2. Thời gian thực hiện:  

+ Thời gian bắt đầu từ: Ngày….. tháng…. năm….; 

+ Thời gian kết thúc: Ngày …. tháng …. năm …..;  

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công: (Nêu cụ thể chính xác máy móc, thiết 

bị thi công, phần mềm sử dụng khi thi công công trình). 

4. Khối lượng đã thi công: (Khái quát việc đã thực hiện từng hạng mục công việc, 

từng năm kế hoạch và tổng thể dự án hoặc toàn bộ các hạng mục). 

 

TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

I 
Dữ liệu không gian đất đai nền 

(bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25 25 

 

1 

Dữ liệu không gian đất đai nền đối 

với trường hợp xây dựng mới 

CSDL 

Bộ DL/xã 10 10 

 

1.1 Thành phố  A   10 10  

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1  

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1  

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1  

  …………… Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1  

1.2 …………        
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

2 

Dữ liệu không gian đất đai nền 

đối với trường hợp chuyển đổi 

bổ sung CSDL địa chính đã xây 

dựng trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 

 

2.1 Huyện B   15 15  

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1  

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1  

  …………………… Bộ DL/xã 1 1  

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1  

 2.2  ……        

II CSDL địa chính   395.400 395.400  

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa 

chính Thửa đất 122.000 122.000 

 

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000  

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất đã được 

cấp Giấy chứng nhận chưa có tài 

sản gắn liền với đất Thửa đất 

90.000 90.000 

 

  
 + A1 .Thửa đất loại A khu vực đã đo 

đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
50.000 50.000 

 

  

 + A2. Thửa đất loại A khu vực chưa 

đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp 

GCN theo bản trích đo địa chính theo 

hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

 + A3. Thửa đất loại A khu vực chưa 

đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp 

GCN theo bản trích đo địa chính chưa 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 

 

  

 + A4. Thửa đất loại A khu vực chưa 

đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp 

GCN (chỉ có tài liệu giấy phải quét và 

định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu vực chưa 

đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp 

GCN (nằm trong khu vực dồn điền 

đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 

 

 b 

Thửa đất loại B và D: Thửa đất đã 

được cấp Giấy chứng nhận có tài 

sản gắn liền với đất; Căn hộ, văn 

phòng, cơ sở dịch vụ - thương mại 

trong nhà chung cư, nhà hỗn hợp 

đã được cấp Giấy chứng nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 

 

  
 + B1/D1.Thửa đất loại B/D khu vực 

đã đo đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
5.000 5.000 

 

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng 

đã cấp GCN theo bản trích đo địa 

chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 

    

 

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng 

đã cấp GCN theo bản trích đo địa 

chính chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

 

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng 

đã cấp GCN (chỉ có tài liệu giấy phải 

quét và định vị) Thửa đất 

    

 

 c 
Thửa đất loại C:Thửa đất được cấp 

chung một Giấy chứng nhận Thửa đất 
20.000 20.000 

 

  
 + C1.Thửa nông nghiệp khu vực đã 

đo đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
20.000 20.000 

 

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng 

đã cấp GCN theo bản trích đo địa 

chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-

2000 Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng 

đã cấp GCN theo bản trích đo địa 

chính chưa theo hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 Thửa đất 

    

 

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng 

đã cấp GCN (có tài liệu giấy cần quét 

và định vị) Thửa đất 

    

 

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (trong khu vực 

dồn điền đổi thửa) Thửa đất 

    

 

 d 

Thửa đất loại E: Thửa đất chưa 

được cấp Giấy chứng nhận hoặc 

không được cấp Giấy chứng nhận Thửa đất 

7.000 7.000 

 

   ---------        

2 

CSDL địa chính đối với trường 

hợp chuyển đổi bổ sung CSDL 

địa chính đã xây dựng trước 

01/08/2016.) 

  273.400 273.400 

 

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400  

   - ……..        

IV 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất 

đai 
      

 

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê đất 

đai (bao gồm một bộ dữ liệu của 

huyện và …. xã) 

Bộ 

DL/huyện 
    

 

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai 

cấp xã 
Bộ DL/xã 25 25 

 

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai 

cấp Huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

Ghi chú 

Dự án, 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Thực tế 

thi công  

A B 1 2 3  

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai 

cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

 

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
      

 

1 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 

 

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 

 

VI Cơ sở dữ liệu giá đất 
Bộ 

DL/huyện 
1 1 

 

 (ii): Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa phải 

lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng mục 

IV, V và VI ở mục biểu trên. 

5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử 

dụng trong quá trình thi công. 

Ví dụ 

- Nguồn tài liệu để xây dựng CSDL địa chính của huyện A. 

+ Đã có bản đồ địa chính hệ tọa độ VN -2000 của 8 xã và 1 thị trấn. 

+ Không thực hiện hạng mục có liên quan đến dồn điền đổi thửa. 

+ Không thực hiện kết hợp với việc sắp xếp lại kho lưu trữ tài liệu đất đai. 

+ Bản đồ địa chính huyện A có tổng cộng 338 tờ, trong đó có 35 tờ tỉ lệ 

1/500, 47 tờ tỉ lệ 1/1.000, 311 tờ tỉ lệ 1/2.000, 9 tờ tỉ lệ 1/10.000 . 

+ Sử dụng bản đồ địa chính để xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền. 

+ Số liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Khuôn dạng file: .dgn; ký năm 

2015)là 15 tờ (Loại tỷ lệ 1.2000 loại 2 tờ,loại 1/5000 là 3 tờ, loại 1/10.000 là 7 tờ). 

 - Tài liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được sử dụng gồm: 

 + Số liệu thống kê từ năm 2000: 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 

33 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017); 
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 + Số liệu kiểm kê từ năm 2000 (4 kỳ kiểm kê: năm 2000; 2005;2010; 2014). 

Đối với dữ liệu không gian kiểm kê, chỉ thực hiện xây dựng CSDL kiểm kê năm 

2014 (theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT). 

 - Số liệu, dữ liệu đưa vào xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được sử dụng là: 

+  Tài liệu, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất năm 2010-2020; 

+ Đối với lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất: có 02 lớp dữ liệu 

(lớp dữ liệu quy hoạch kỳ đầu năm 2010-2015, lớp dữ liệu quy hoạch kỳ cuối năm 

2016-2020); 

+ Đối với lớp dữ liệu không gian kế hoạch: sử dụng dữ liệu của năm gần 

nhất - năm 2019 (01 lớp dữ liệu); 

+ Tài liệu, dữ liệu kế hoạch sử dụng đất năm gần nhất. 

- Hiện trạng số liệu về giá đất 

 Theo  quy định tại Điều 51 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy định: "Tài 

liệu dữ liệu,  giá đất được hình thành sau ngày 01 tháng 07 năm 2014" theo đó 

hiện trạng, số liệu đưa vào thiết kế căn cứ theo các quyết định sau: 

Căn cứ quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh A ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ 
năm 2015 đến năm 2019; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh A về Sửa đổi một số nội dung của Bảng giá đất 

áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết 
định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh A; 

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định 
số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân tỉnh A ban 

hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh A từ năm 2015 đến năm 2019. 

6. Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ đơn vị, bộ phận nào thi công những phần việc và 

hạng mục nào). 

II. Các căn cứ pháp lý thẩm định 

-Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai; 

-Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 04 năm 2017 quy định về 

Quy trình Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai. 

-Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai; 

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai;  
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- …………………………. 

- Quyết định số…./QĐ-UBND ngày … tháng …năm …. của Ủy ban nhân 

dân tỉnh .. Về việc  phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán……; 

- Hợp đồng kinh tế  số… ngày ..  tháng .. năm giữa  Ban quản lý dự án….. 

với  nhà thầu… 

Hoặc.. 

- Quyết định số…./QĐ-…. ngày … tháng …năm …. của ……..về việc  đặt 

hàng (hoặc văn bản giao nhiệm vụ) cho Văn phòng đăng ký đất đai..; 

-……………………………………………………………………………………… 

- Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị 

thi công ngày... tháng... năm .... 

- Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu 

tư ngày... tháng... năm .... 

- Biên bản bàn giao cơ sở dữ liệu đất đai ngày…. tháng… năm…. 

Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo. 

III. Thành phần, nội dung và kết quả thẩm định 

1. Thành phần 

Ông (Bà): …………………………. Chức vụ: ………………………………. 

Ông (Bà): …………………………  Chức vụ: ………………………………. 

2. Nội dung 

a) Việc tuân thủ dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán… đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác; 

b) Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, 

khối lượng công trình, sản phẩm; 

c) Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, kiểm tra, 

chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư (nếu có); 

d) Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, phân loại thửa đất sản phẩm xây dựng 

CSDL đất đai đã hoàn thành của đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư. 

3. Kết quả thẩm định 

a) Việc tuân thủ dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,… đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác; 

b) Việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra chất lượng, 

khối lượng công trình, sản phẩm; 

c) Việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của đơn vị giám sát, kiểm tra, 

chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư; 

d) Việc xác nhận chất lượng, khối lượng, phân loại thửa đất sản phẩm xây dựng 
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CSDL đất đai đã hoàn thành của đơn vị giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư; 

đ) Khối lượng, phân loại thửa đất sản phẩm xây dựng CSDL đất đai và chất lượng 

các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định. 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Thẩm định 

Ghi chú 
Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

I 
Dữ liệu không gian đất đai nền (bao gồm … 

xã) 
Bộ DL/xã 25 25 25 

  

1 
Dữ liệu không gian đất đai nền đối với 

trường hợp xây dựng mới CSDL 
Bộ DL/xã 10 10 10 

Đạt yêu cầu 

kỹ thuật 

 

1.1 Thành phố  A   10 10 10   

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 4 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 5 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 6 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 7 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 8 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 9 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1 1   

1.2 …………           
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Thẩm định 

Ghi chú 
Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

2 

Dữ liệu không gian đất đai nền đối với 

trường hợp chuyển đổi bổ sung CSDL địa 

chính đã xây dựng trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 15 

Đạt yêu cầu 

kỹ thuật 

 

2.1 Huyện B   15 15 15   

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 4 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 5 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 6 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 7 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 8 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 9 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 11 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 12 Bộ DL/xã 1 1 1   
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Thẩm định 

Ghi chú 
Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  Xã 13 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1 1 
  

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1 1   

 2.2  ……           

II CSDL địa chính  Thửa đất 395.400 395.400 395.400 
Đạt yêu cầu 

kỹ thuật 

 

1 Xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa chính Thửa đất 122.000 122.000 122.000   

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000 122.000   

a 
Thửa đất loại A: Thửa đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận chưa có tài sản gắn liền với đất Thửa đất 
90.000 90.000 90.000 

  

  
 + A1 .Thửa đất loại A khu vực đã đo đạc bản đồ 

địa chính Thửa đất 
50.000 50.000 50.000 

  

  

 + A2. Thửa đất loại A khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa 

chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Thẩm định 

Ghi chú 
Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  

 + A3. Thửa đất loại A khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa 

chính chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

  

  

 + A4. Thửa đất loại A khu vực chưa đo đạc bản đồ 

địa chính nhưng đã cấp GCN (chỉ có tài liệu giấy 

phải quét và định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

  

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu vực chưa đo đạc bản 

đồ địa chính nhưng đã cấp GCN (nằm trong khu 

vực dồn điền đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

  

  

Thửa đất loại B và D: Thửa đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận có tài sản gắn liền với đất; Căn 

hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ - thương mại trong 

nhà chung cư, nhà hỗn hợp đã được cấp Giấy 

chứng nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 5.000 

  

  
 + B1/D1.Thửa đất loại B/D khu vực đã đo đạc bản 

đồ địa chính Thửa đất 
5.000 5.000 5.000 

  

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D khu vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Thẩm định 

Ghi chú 
Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D khu vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

  

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D khu vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN (chỉ có tài liệu 

giấy phải quét và định vị) Thửa đất 

      

  

  
Thửa đất loại C:Thửa đất được cấp chung một 

Giấy chứng nhận Thửa đất 
20.000 20.000 20.000 

  

  
 + C1.Thửa nông nghiệp khu vực đã đo đạc bản đồ 

địa chính Thửa đất 
20.000 20.000 20.000 

  

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp khu vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

  

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp khu vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

  

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp khu vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN (có tài liệu 

giấy cần quét và định vị) Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Thẩm định 

Ghi chú 
Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp khu vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN (trong khu vực 

dồn điền đổi thửa) Thửa đất 

      

  

  

Thửa đất loại E: Thửa đất chưa được cấp Giấy 

chứng nhận hoặc không được cấp Giấy chứng 

nhận Thửa đất 

7.000 7.000 7.000 

  

   ---------           

2 

CSDL địa chính đối với trường hợp chuyển 

đổi bổ sung CSDL địa chính đã xây dựng 

trước 01/08/2016) 

  273.400 273.400 273.400 

  

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400 273.400   

   - ……..           

IV Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai           

1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai (bao gồm 

một bộ dữ liệu của huyện và …. xã) 

Bộ 

DL/huyện 
      

Đạt yêu cầu 

kỹ thuật 

 

 1.1 Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp xã Bộ DL/xã 25 25 25   
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Thẩm định 

Ghi chú 
Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

1.2 Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp Huyện 
Bộ 

DL/huyện 
2 2 2 

  

2 Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp tỉnh Bộ DL/tỉnh 1 1 1   

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất 
        

  

1 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 2 

  

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 1 

  

VI Cơ sở dữ liệu giá đất 
Bộ 

DL/huyện 
1 1 1 

Đạt yêu cầu 

kỹ thuật 
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Ghi chú: Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa 

phải lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng 

mục IV, V và VI ở mục biểu trên. 

IV. Kết luận và kiến nghị 

- Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành khối lượng theo 

kết quả thẩm định nêu tại điểm đ, Mục 3, Phần III trên. 

- Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật theo 

dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

- Việc phân loại thửa đất của việc xây dựng mới CSDL địa chính:  

Ví dụ: 

TT Loại Thửa đất Khối lượng Tăng 

(+), 

giảm (-) 

Đánh giá  

Thực  

hiện 

Thẩm 

đinh 

A B 1 2 3 4 

I Thửa đất loại A 90.000 90.000  Thiết kế sát 

với thực tế 

 A1……………….     

 ………………………     

II Thửa đất loại C 20.000 20.000  NT 

 C1…………………     

 …………………..     

III Thửa đất loại B 2.500 2.500   

 B1………………     

 ………………………     

IV Thửa đất loại D 2.500 2.500  NT 

 D1:……     

 ………………..     

V Thửa đất loại E 7.000 7.000  NT 

- (Nêu tên sản phẩm) chuẩn bị giao nộp đầy đủ và bảo đảm chất lượng theo quy 

định trong dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán,… đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận nghiệm thu 

(hoặc không chấp nhận) chất lượng, khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. 

                                                                 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

                                                                                (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày    tháng    năm 20…   

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU  

CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 

 

Tên công trình hoặc hạng mục công trình: ….. 

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán… …: 

Được phê duyệt theo Quyết định số .../… ngày... tháng…năm .... của cơ quan 

quyết định đầu tư hoặc cơ quan chủ đầu tư (nếu được phân cấp) 

- Chủ đầu tư công trình:  

- Đơn vị thi công:  

- Đơn vị giám sát, kiểm tra (nếu có tham gia nghiệm thu): 

Các bên tiến hành nghiệm thu: 

- Đại diện chủ đầu tư:  (nêu rõ họ tên và chức vụ)  

- Đại diện đơn thi công: (nêu rõ họ tên và chức vụ) 

- Đại diện đơn vị giám sát, kiểm tra (nếu có tham gia nghiệm thu): (nêu rõ họ tên 

và chức vụ) 

Các bên lập biên bản nghiệm thu công trình như sau: 

1. Công tác thi công công trình: (nêu rõ tên các công đoạn đã thi công).  

2. Các bên đã xem xét các văn bản và các sản phẩm sau đây: 

a. Các văn bản: 

-Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai; 

-Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 04 năm 2017 quy định về 

Quy trình Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai. 

-Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai; 

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai;  

- …………………………. 

- Quyết định số…./QĐ-UBND ngày … tháng …năm …. của Ủy ban nhân 

dân tỉnh .. Về việc  phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán……; 
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- Hợp đồng kinh tế  số… ngày ..  tháng .. năm giữa  Ban quản lý dự án….. 

với  nhà thầu… 

Hoặc.. 

- Quyết định số…./QĐ-…. ngày … tháng …năm …. của ……..về việc  đặt 

hàng (hoặc văn bản giao nhiệm vụ) cho Văn phòng đăng ký đất đai..; 

-……………………………………………………………………….. 

- Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo. 

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi 

công ngày… tháng …. năm …..; 

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu 

tư ngày… tháng …. năm …..; 

+Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm ngày… 

tháng …. năm …..; 

+ Căn cứ Biên bản bàn giao cơ sở dữ liệu đất đai ngày…. tháng… năm…. 

…………………………………………………………………………
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b. Khối lượng, phân loại thửa đất và chất lượng các sản phẩm của các hạng mục công việc đã thẩm định: 

 

TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối 

lượng 

theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Nghiệm thu 

Ghi chú 

Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

I 
Dữ liệu không gian đất đai nền 

(bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25 25 25 

  

1 

Dữ liệu không gian đất đai nền đối 

với trường hợp xây dựng mới 

CSDL 

Bộ DL/xã 10 10 10 

Đạt yêu 

cầu kỹ 

thuật 

 

1.1 Thành phố  A   10 10 10   

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 4 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 5 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 6 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 7 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Phường 8 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 9 Bộ DL/xã 1 1 1   
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối 

lượng 

theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Nghiệm thu 

Ghi chú 

Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1 1   

1.2 …………           

2 

Dữ liệu không gian đất đai nền đối 

với trường hợp chuyển đổi bổ sung 

CSDL địa chính đã xây dựng 

trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 15 

Đạt yêu 

cầu kỹ 

thuật 

 

2.1 Huyện B   15 15 15   

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 4 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 5 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 6 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 7 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 8 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 9 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1 1   
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối 

lượng 

theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Nghiệm thu 

Ghi chú 

Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  Xã 11 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 12 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 13 Bộ DL/xã 1 1 1   

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1 1 
  

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1 1   

 2.2  ……           

II CSDL địa chính  Thửa đất 395.400 395.400 395.400 

Đạt yêu 

cầu kỹ 

thuật 

 

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa 

chính Thửa đất 122.000 122.000 122.000 

  

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000 122.000   

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất đã được 

cấp Giấy chứng nhận chưa có tài sản 

gắn liền với đất Thửa đất 

90.000 90.000 90.000 

  

  
 + A1 .Thửa đất loại A khu vực đã đo đạc 

bản đồ địa chính Thửa đất 
50.000 50.000 50.000 
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối 

lượng 

theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Nghiệm thu 

Ghi chú 

Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  

 + A2. Thửa đất loại A khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính theo hệ tọa độ 

quốc gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

  

  

 + A3. Thửa đất loại A khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN 

theo bản trích đo địa chính chưa theo hệ 

tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

  

  

 + A4. Thửa đất loại A khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN 

(chỉ có tài liệu giấy phải quét và định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

  

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp GCN 

(nằm trong khu vực dồn điền đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

  

  

Thửa đất loại B và D: Thửa đất đã 

được cấp Giấy chứng nhận có tài sản 

gắn liền với đất; Căn hộ, văn phòng, 

cơ sở dịch vụ - thương mại trong nhà 

chung cư, nhà hỗn hợp đã được cấp 

Giấy chứng nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 5.000 
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối 

lượng 

theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Nghiệm thu 

Ghi chú 

Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  
 + B1/D1.Thửa đất loại B/D khu vực đã 

đo đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
5.000 5.000 5.000 

  

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN theo bản trích đo địa chính theo 

hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

  

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

  

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN (chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) Thửa đất 

      

  

  
Thửa đất loại C:Thửa đất được cấp 

chung một Giấy chứng nhận Thửa đất 
20.000 20.000 20.000 

  

  
 + C1.Thửa nông nghiệp khu vực đã đo 

đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
20.000 20.000 20.000 
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối 

lượng 

theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Nghiệm thu 

Ghi chú 

Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN theo bản trích đo địa chính theo 

hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

  

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

  

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN (có tài liệu giấy cần quét và 

định vị) Thửa đất 

      

  

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN (trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) Thửa đất 

      

  

  

Thửa đất loại E: Thửa đất chưa được 

cấp Giấy chứng nhận hoặc không 

được cấp Giấy chứng nhận Thửa đất 

7.000 7.000 7.000 

  

   ---------           
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối 

lượng 

theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Nghiệm thu 

Ghi chú 

Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

2 

CSDL địa chính đối với trường hợp 

chuyển đổi bổ sung CSDL địa chính 

đã xây dựng trước 01/08/2016) 

  273.400 273.400 273.400 

  

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400 273.400   

   - ……..           

IV Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai           

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai 

(bao gồm một bộ dữ liệu của huyện 

và …. xã) 

Bộ DL/huyện       

Đạt yêu 

cầu kỹ 

thuật 

 

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp 

xã 
Bộ DL/xã 25 25 25 

  

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp 

Huyện 
Bộ DL/huyện 2 2 2 

  

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp 

tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 1 

  

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất 
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TT 
Hạng mục công việc Đơn vị tính 

Khối 

lượng 

theo 

Thiết  kế 

KT-DT 

được 

duyệt 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Nghiệm thu 

Ghi chú 

Khối 

lượng 

Chất 

lượng 

A B 1 2 3 4 5 6 

1 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện 
Bộ DL/huyện 2 2 2 

  

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 1 

  

VI Cơ sở dữ liệu giá đất Bộ DL/huyện 1 1 1 

Đạt yêu 

cầu kỹ 

thuật 

 

Chi tiết theo Phụ lục ….. và phụ lục ….. đính kèm.  

Ghi chú: 

 (i) Phụ lục chi tiết được lập theo Mẫu số 17.1, 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.3, 17.3.1, 17.4, 17.5 tại Phụ lục số 03 đính kèm hướng 

dẫn này (đối với Mẫu 17.2.1 và 17.3 có thể  tạo file số, ký chữ ký số đóng gói giao nộp). 

(ii) Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa phải lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành 

phần) thì cắt bỏ lần các hạng mục IV, V và VI ở mục biểu trên và chưa tính tăng giảm ở cột 4 và đánh giá ở cột 5. 
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3. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu kiểm tra, nghiệm thu, các bên xác nhận 

những điểm sau đây:   

a. Về thời gian thực hiện hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình: 

         Bắt đầu:       ngày ... ..  tháng ... năm …...  

         Kết thúc:      ngày ......  tháng ... năm …...  

b. Về khối lượng đã hoàn thành: nêu cụ thể tên các hạng mục công việc nếu 
không thay đổi (như bảng tại mục 2.b trên đây),  

Ví dụ: 

(i) Dữ liệu không gian đất đai nền (Bộ DL/xã): 25 bộ; 

(ii) Cơ sở dữ liệu địa chính (thửa đất): 395.400 thửa; 

+ Xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa chính: 122.000 thửa 

+ CSDL địa chính đối với trường hợp chuyển đổi bổ sung CSDL địa chính 

đã xây dựng trước 01/08/2016): 273.400 thửa. 

(iii) Cơ sở dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai:  

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp xã (Bộ DL/xã): 25 bộ; 

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp Huyện (Bộ DL/huyện): 02 bộ; 

+ Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp tỉnh (Bộ DL/tỉnh): 01 Bộ 

(iv) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

+ Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Bộ DL/huyện): 2 bộ 

+ Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (Bộ DL/tỉnh): 01 bộ. 

(v) Cơ sở dữ liệu giá đất: (Bộ DL/huyện): 01 bộ. 

* Trường hợp thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chưa kết thúc xã 

thì các lần nghiệm thu ghi chú tại đây, nội dung cụ thể: Bước công việc tại Mục 

7 “Xây dựng siêu dữ liệu địa chính được cập nhật dữ liệu trên phạm vi toàn xã 

hoặc các khu vực có thay đổi về chất lượng dữ liệu, không cập nhật cho từng thửa 

đất” của Bảng số 01 Định mức kèm theo Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT sẽ 

thanh toán vào lần nghiệm thu khi hoàn thành đơn vị hành chính cấp xã. 

c. Về chất lượng: (nêu kết luận chung về chất lượng của các hạng mục công 

việc đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu kỹ thuật theo dự án, thiết kế kỹ thuật - dự 

toán, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). 

Chất lượng sản phẩm: không đạt yêu cầu nhưng vẫn chấp nhận (nếu có) 

d. Sản phẩm chuẩn bị giao nộp: (cần kết luận về mức độ đầy đủ về số lượng 
và bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành và của dự án, thiết kế kỹ thuật - 
dự toán, … đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) 

Ví dụ:đã đầy đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện 
hành và yêu cầu của dự án, TKKT-DT đã được phê duyệt. 
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đ. Phân loại thửa đất (trường hợp xây dựng mới CSDL địa chính), cụ thể 

như sau:  

 

TT Loại Thửa đất Khối lượng Tăng 

(+), 

giảm (-) 

Đánh 

giá  Thực  

hiện 

Nghiệm 

thu 

A B 1 2 3 4 

I Thửa đất loại A 90.000 90.000  Thiết kế 

sát với 

thực tế 

 A1……………….     

 ………………………     

II Thửa đất loại C 20.000 20.000  NT 

 C1…………………     

 …………………..     

III Thửa đất loại B 2.500 2.500   

 B1………………     

 ………………………     

IV Thửa đất loại D 2.500 2.500  NT 

 D1:……     

 ………………..     

V Thửa đất loại E 7.000 7.000  NT 

e. Về những thay đổi trong quá trình thi công so với thiết kế (nếu có): 

- Về khối lượng phát sinh (nếu có) 

- Về việc thay đổi thiết kế đã được phê duyệt (nếu có) 

4. Kết luận: 

- Chấp nhận nghiệm thu các sản phẩm với khối lượng hoàn thành nêu ở 

mục 2.b trên (hoặc nêu cụ thể).   

- Chấp nhận về việc phân loại thửa đất tại mục 3.đ trên của sản phẩm xây 

dựng mới cơ sở dữ liệu địa chính… 
Biên bản đã được thông qua, các đại diện cùng nghe, nhất trí và ký tên dưới 

đây; Biên bản được lập thành… bản, mỗi bên giữ… bản./ 

  

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  

THI CÔNG 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM 

SÁT, KIỂM TRA 
(nếu có tham gia nghiệm thu) 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, 

chức vụ, đóng dấu) 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức 

vụ, đóng dấu) 

(Ký, ghi rõ họ tên, 

chức vụ, đóng dấu) 
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Mẫu số 10  

TÊN CƠ QUAN QUYẾT 

ĐỊNH ĐẦU TƯ  

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

(Địa danh), ngày    tháng    năm 20... 

BẢN TỔNG HỢP  

KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 

 

Tên công trình: 

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, …: 

Các Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, … (nếu có): 

ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan Quyết định. 

Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố nào. 

Đơn vị thi công: Tên đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi 

công công trình. 

Thời gian thi công:  

+ Thời gian bắt đầu từ: Ngày….. tháng…. năm….; 

+ Thời gian kết thúc: Ngày …. tháng …. năm …..;  

Đơn vị giám sát, kiểm tra: Tên đơn vị thực gián sát, tra chất lượng công 

trình, sản phẩm. 

Thời gian giám sát, kiểm tra chất lượng: Từ ngày….. tháng…. năm….;đến 

ngày….. tháng…. năm….; 

Đơn vị thẩm định: Tên đơn vị thực hiện thẩm định công trình, sản phẩm 

Thời gian thẩm định: Từ ngày….. tháng…. năm….;đến ngày….. tháng…. 

năm….; 

Bảng tổng hợp khối lượng công trình, sản phẩm 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

theo Thiết  kế 

KT-DT được 

duyệt 

 Khối lượng thi công hoàn thành 

Ghi chú 
Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm 20... 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

I 
Dữ liệu không gian đất đai 

nền (bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25 25 25 … … … 

1 

Dữ liệu không gian đất đai 

nền đối với trường hợp xây 

dựng mới CSDL 

Bộ DL/xã 10 10 10 

   

1.1 Thành phố  A   10 10 10    

  Phường 1 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Phường 2 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Phường 3 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Phường 4 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Phường 5 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Phường 6 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 7 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Phường 8 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 9 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1 1    

1.2 …………            
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

theo Thiết  kế 

KT-DT được 

duyệt 

 Khối lượng thi công hoàn thành 

Ghi chú 
Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm 20... 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

2 

Dữ liệu không gian đất đai 

nền đối với trường hợp 

chuyển đổi bổ sung CSDL địa 

chính đã xây dựng trước 

01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15 15 15 

   

2.1 Huyện B   15 15 15    

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 3 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 4 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 5 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 6 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 7 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 8 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 9 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 10 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 11 Bộ DL/xã 1 1 1    
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

theo Thiết  kế 

KT-DT được 

duyệt 

 Khối lượng thi công hoàn thành 

Ghi chú 
Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm 20... 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

  Xã 12 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 13 Bộ DL/xã 1 1 1    

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1 1 
   

  Xã 15 Bộ DL/xã 1 1 1    

 2.2  ……            

II CSDL địa chính  Thửa đất 395.400 395.400 395.400    

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ liệu 

địa chính Thửa đất 122.000 122.000 122.000 

   

  Thành phố A Thửa đất 122.000 122.000 122.000    

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất đã 

được cấp Giấy chứng nhận chưa 

có tài sản gắn liền với đất Thửa đất 

90.000 90.000 90.000 

   

  
 + A1 .Thửa đất loại A khu vực đã 

đo đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
50.000 50.000 50.000 

   

  

 + A2. Thửa đất loại A khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính theo hệ tọa độ quốc 

gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

theo Thiết  kế 

KT-DT được 

duyệt 

 Khối lượng thi công hoàn thành 

Ghi chú 
Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm 20... 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

  

 + A3. Thửa đất loại A khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính chưa theo hệ tọa độ 

quốc gia VN-2000 Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

   

  

 + A4. Thửa đất loại A khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (chỉ có tài liệu 

giấy phải quét và định vị) Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

   

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (nằm trong khu 

vực dồn điền đổi thửa) Thửa đất 

10.000 10.000 10.000 

   

  

Thửa đất loại B và D: Thửa đất 

đã được cấp Giấy chứng nhận có 

tài sản gắn liền với đất; Căn hộ, 

văn phòng, cơ sở dịch vụ - 

thương mại trong nhà chung cư, 

nhà hỗn hợp đã được cấp Giấy 

chứng nhận  Thửa đất 

5.000 5.000 5.000 

   



94 
 

 

 

TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

theo Thiết  kế 

KT-DT được 

duyệt 

 Khối lượng thi công hoàn thành 

Ghi chú 
Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm 20... 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

  
 + B1/D1.Thửa đất loại B/D khu 

vực đã đo đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
5.000 5.000 5.000 

   

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính theo hệ tọa độ quốc 

gia VN-2000 Thửa đất 

      

   

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính chưa theo hệ tọa độ 

quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

   

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (chỉ có tài liệu 

giấy phải quét và định vị) Thửa đất 

      

   

  
Thửa đất loại C:Thửa đất được 

cấp chung một Giấy chứng nhận Thửa đất 
20.000 20.000 20.000 

   

  
 + C1.Thửa nông nghiệp khu vực 

đã đo đạc bản đồ địa chính Thửa đất 
20.000 20.000 20.000 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

theo Thiết  kế 

KT-DT được 

duyệt 

 Khối lượng thi công hoàn thành 

Ghi chú 
Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm 20... 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính theo hệ tọa độ quốc 

gia VN-2000 Thửa đất 

      

   

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích 

đo địa chính chưa theo hệ tọa độ 

quốc gia VN-2000 Thửa đất 

      

   

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (có tài liệu giấy 

cần quét và định vị) Thửa đất 

      

   

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (trong khu vực 

dồn điền đổi thửa) Thửa đất 
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

theo Thiết  kế 

KT-DT được 

duyệt 

 Khối lượng thi công hoàn thành 

Ghi chú 
Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm 20... 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

  

Thửa đất loại E: Thửa đất chưa 

được cấp Giấy chứng nhận hoặc 

không được cấp Giấy chứng 

nhận Thửa đất 

7.000 7.000 7.000 

   

   ---------            

2 

CSDL địa chính đối với trường 

hợp chuyển đổi bổ sung CSDL 

địa chính đã xây dựng trước 

01/08/2016) 

  273.400 273.400 273.400 

   

   - Huyện B Thửa đất 273.400 273.400 273.400    

   - ……..            

IV 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất 

đai 
        

   

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê đất 

đai (bao gồm một bộ dữ liệu 

của huyện và …. xã) 

Bộ 

DL/huyện 
      

   

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai 

cấp xã 
Bộ DL/xã 25 25 25 

   



97 
 

 

 

TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

theo Thiết  kế 

KT-DT được 

duyệt 

 Khối lượng thi công hoàn thành 

Ghi chú 
Tổng số Năm 20... Năm 20... Năm 20... 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai 

cấp Huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 2 

   

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai 

cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 1 

   

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
        

   

1 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2 2 2 

   

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1 1 1 

   

VI Cơ sở dữ liệu giá đất 
Bộ 

DL/huyện 
1 1 1 

   

Ghi chú: Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa phải lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu 

thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng mục IV, V và VI ở mục biểu trên. 

 

   

Đại diện chủ đầu tư 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 11 

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH  

ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

(Địa danh), ngày    tháng    năm 20…  

 

BẢN XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG 

CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 

 

Tên công trình hoặc hạng mục công trình:  

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, …: 

Các căn cứ pháp lý 

- Căn cứ (văn bản phê duyệt và các văn bản khác nếu có của cơ quan quyết 

định đầu tư); 

-Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định Kỹ thuật về Cơ sở dữ liệu đất đai; 

-Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 04 năm 2017 quy định về 

Quy trình Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai. 

-Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai; 

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai;  

- …………………………. 

- Quyết định số…./QĐ-UBND ngày … tháng …năm …. của Ủy ban nhân 

dân tỉnh .. Về việc  phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán……; 

- Hợp đồng kinh tế  số… ngày ..  tháng .. năm giữa  Ban quản lý dự án….. 

với  nhà thầu… 

Hoặc.. 

- Quyết định số…./QĐ-…. ngày … tháng …năm …. của ……..về việc  đặt 

hàng (hoặc văn bản giao nhiệm vụ) cho Văn phòng đăng ký đất đai..; 

-……………………………………………………………………….. 

- Các văn bản liên quan khác (nếu có). 

Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp đơn vị thi 

công ngày... tháng... năm .... 
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Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp chủ đầu tư 

ngày... tháng... năm .... 

Biên bản bàn giao cơ sở dữ liệu đất đai ngày…. tháng… năm…. 

…….. 

Căn cứ Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm ngày…. 

tháng… năm….;  

Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công ngày…. tháng… năm….;  

Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm cấp 

chủ đầu tư ngày…. tháng… năm….;  

Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm ngày…. 

tháng… năm….;  

Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm ngày…. 

tháng… năm….  

Căn cứ vào khối lượng sản phẩm của đơn vị thi công (nêu tên đơn vị thi công) 

đã hoàn thành và giao nộp). 

(Tên cơ quan quyết định đầu tư) xác nhận chất lượng, khối lượng của công 

trình (nêu tên công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành) thực hiện như 

sau:  

1. Khối lượng đã hoàn thành năm …: (kèm theo bảng khối lượng sản 

phẩm hoàn thành của các hạng mục công việc): 

 

TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Ghi chú 

A B 1 2 3 

I 
Dữ liệu không gian đất đai nền 

(bao gồm … xã) 
Bộ DL/xã 25  

1 

Dữ liệu không gian đất đai nền 

đối với trường hợp xây dựng mới 

CSDL 

Bộ DL/xã 10  

1.1 Thành phố  A  10  

  Phường 1 Bộ DL/xã 1  

  Phường 2 Bộ DL/xã 1  

  Phường 3 Bộ DL/xã 1  

  …………… Bộ DL/xã 1  

  Xã 10 Bộ DL/xã 1  
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Ghi chú 

A B 1 2 3 

1.2 …………    

2 

Dữ liệu không gian đất đai nền 

đối với trường hợp chuyển đổi bổ 

sung CSDL địa chính đã xây 

dựng trước 01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 15  

2.1 Huyện B  15  

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã 1  

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã 1  

  Xã 3 Bộ DL/xã 1  

  …………………… Bộ DL/xã 1  

  Xã 15 Bộ DL/xã 1  

 2.2  ……    

II CSDL địa chính  395.400  

1 

Xây dựng mới cơ sở dữ liệu địa 

chính 
Thửa đất 122.000  

  Thành phố A Thửa đất 122.000  

a 

Thửa đất loại A: Thửa đất đã được 

cấp Giấy chứng nhận chưa có tài sản 

gắn liền với đất 

Thửa đất 90.000  

  
 + A1 .Thửa đất loại A khu vực đã đo 

đạc bản đồ địa chính 
Thửa đất 50.000  

  

 + A2. Thửa đất loại A khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp 

GCN theo bản trích đo địa chính theo 

hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

Thửa đất 10.000  

  

 + A3. Thửa đất loại A khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp 

GCN theo bản trích đo địa chính chưa 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

Thửa đất 10.000  

  

 + A4. Thửa đất loại A khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp 

GCN (chỉ có tài liệu giấy phải quét và 

định vị) 

Thửa đất 10.000  
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Ghi chú 

A B 1 2 3 

  

 + A5 . Thửa đất loại A khu vực chưa 

đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã cấp 

GCN (nằm trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) 

Thửa đất 10.000  

 b 

Thửa đất loại B và D: Thửa đất đã 

được cấp Giấy chứng nhận có tài sản 

gắn liền với đất; Căn hộ, văn phòng, 

cơ sở dịch vụ - thương mại trong nhà 

chung cư, nhà hỗn hợp đã được cấp 

Giấy chứng nhận  

Thửa đất 5.000  

  
 + B1/D1.Thửa đất loại B/D khu vực đã 

đo đạc bản đồ địa chính 
Thửa đất 5.000  

  

 + B2/D2. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

Thửa đất   

  

 + B3/D3. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

Thửa đất   

  

 + B4/D4. Thửa đất loại B/D khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN (chỉ có tài liệu giấy phải quét 

và định vị) 

Thửa đất   

 c 
Thửa đất loại C:Thửa đất được cấp 

chung một Giấy chứng nhận 
Thửa đất 20.000  

  
 + C1.Thửa nông nghiệp khu vực đã đo 

đạc bản đồ địa chính 
Thửa đất 20.000  

  

 + C2.Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

Thửa đất   

  

 + C3.Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

Thửa đất   
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Ghi chú 

A B 1 2 3 

  

 + C4. Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN (có tài liệu giấy cần quét và 

định vị) 

Thửa đất   

  

 + C5. Thửa đất nông nghiệp khu vực 

chưa đo đạc bản đồ địa chính nhưng đã 

cấp GCN (trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) 

Thửa đất   

 d 

Thửa đất loại E: Thửa đất chưa được 

cấp Giấy chứng nhận hoặc không 

được cấp Giấy chứng nhận 

Thửa đất 7.000  

   ---------    

2 

CSDL địa chính đối với trường hợp 

chuyển đổi bổ sung CSDL địa 

chính đã xây dựng trước 

01/08/2016.) 

 273.400  

   - Huyện B Thửa đất 273.400  

   - ……..    

IV Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai    

1 

Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai 

(bao gồm một bộ dữ liệu của 

huyện và …. xã) 

Bộ 

DL/huyện 
  

 1.1 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp 

xã 
Bộ DL/xã 25  

1.2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp 

Huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2  

2 
Dữ liệu thống kê kiểm kê đất đai cấp 

tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1  

V 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất 
   

1 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện 

Bộ 

DL/huyện 
2  
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TT 
Hạng mục công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng thực 

tế thi công  

Ghi chú 

A B 1 2 3 

2 
Bộ CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh 
Bộ DL/tỉnh 1  

VI Cơ sở dữ liệu giá đất 
Bộ 

DL/huyện 
1  

Chi tiết theo Phụ lục ….. và phụ lục ….. đính kèm.  

Ghi chú: 

 (i) Phụ lục chi tiết được lập theo Mẫu số 17.1, 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.3, 

17.3.1, 17.4, 17.5 tại Phụ lục số 03 đính kèm hướng dẫn này (đối với Mẫu 17.2.1 và 

17.3 có thể  tạo file số, ký chữ ký số đóng gói giao nộp). 

(ii): Trường hợp nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính theo các lần (chưa phải 

lần cuối cùng, chưa nghiêm thu các dữ liệu thành phần) thì cắt bỏ lần các hạng mục 

IV, V và VI ở mục biểu trên. 

2. Chất lượng: Đạt yêu cầu 

 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN  

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 13 
TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Địa danh), ngày    tháng    năm 20… 

 

BẢN TỔNG HỢP 

 KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM 

 

Tên công trình:  

Thuộc dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, …: 

Các Quyết định phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán (nếu có), …: 

ghi số Quyết định, ngày tháng, cơ quan quyết định; 

Phạm vi công trình: nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố nào. 

Đơn vị thi công: tên đơn vị thi công công trình; 

Thời gian thi công:  

+ Thời gian bắt đầu từ: Ngày….. tháng…. năm….; 

+ Thời gian kết thúc: Ngày …. tháng …. năm …..;  

Đơn vị giám sát, kiểm tra: (tên đơn vị giám sát, kiểm tra công trình, sản 

phẩm); 

Thời gian giám sát, kiểm tra: từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm ...; 

Đơn vị thẩm định: (tên đơn vị thẩm định công trình, sản phẩm); 

Thời gian thẩm định: từ ngày ….. tháng…. năm….đến ngày….. tháng…. 

năm….; 

Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách nhà nước......... triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục 

đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có); 

- Ngân sách khác............. triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng 

từng nguồn vốn) (nếu có); 

Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của 

cơ quan quyết định đầu tư). 
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Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình, sản phẩm 

TT 
Tên hạng mục 

công trình 

Đơn vị 

tính 

Dự án, Khối lượng hoàn thành 

Ghi 

chú 
Thiết kế KT-

DT được 

duyệt 

Tổng số Năm 20... 
Năm 

… 

Khối 

lượng 

Giá 

trị 

Khối 

lượng 

Giá 

trị 

Khối 

lượng 

Giá 

trị 
  

I 

Dữ liệu không 

gian đất đai nền 

(bao gồm … xã) 

Bộ DL/xã                 

1 

Dữ liệu không 

gian đất đai nền 

đối với trường 

hợp xây dựng 

mới CSDL 

Bộ DL/xã                 

1.1 Thành phố  A                   

  Phường 1 Bộ DL/xã                 

  Phường 2 Bộ DL/xã                 

  Phường 3 Bộ DL/xã                 

  …………… Bộ DL/xã                 

  Xã 10 Bộ DL/xã                 

1.2 …………                   

2 

Dữ liệu không 

gian đất đai nền 

đối với trường 

hợp chuyển đổi 

bổ sung CSDL 

địa chính đã xây 

dựng trước 

01/08/2016.) 

Bộ DL/xã 

                

2.1 Huyện B                   

  Thị trấn 1 Bộ DL/xã                 

  Thị trấn 2 Bộ DL/xã                 

  Xã 3 Bộ DL/xã                 

  
…………………

… 
Bộ DL/xã 

                

  Xã 15 Bộ DL/xã                 

2.2  ……                   

II CSDL địa chính                   
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1 

Xây dựng mới cơ 

sở dữ liệu địa 

chính 

Thửa đất 

                

  Thành phố A Thửa đất                 

a 

Thửa đất loại A: 

Thửa đất đã 

được cấp Giấy 

chứng nhận 

chưa có tài sản 

gắn liền với đất 

Thửa đất 

                

  

 + A1 .Thửa đất 

loại A khu vực đã 

đo đạc bản đồ địa 

chính 

Thửa đất 

                

  

 + A2. Thửa đất 

loại A khu vực 

chưa đo đạc bản 

đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN theo bản 

trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ 

quốc gia VN-

2000 

Thửa đất 

                

  

 + A3. Thửa đất 

loại A khu vực 

chưa đo đạc bản 

đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN theo bản 

trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa 

độ quốc gia VN-

2000 

Thửa đất 

                

  

 + A4. Thửa đất 

loại A khu vực 

chưa đo đạc bản 

đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN (chỉ có tài 

liệu giấy phải quét 

và định vị) 

Thửa đất 
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 + A5 . Thửa đất 

loại A khu vực 

chưa đo đạc bản 

đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN (nằm trong 

khu vực dồn điền 

đổi thửa) 

Thửa đất 

                

 b 

Thửa đất loại B 

và D: Thửa đất 

đã được cấp 

Giấy chứng nhận 

có tài sản gắn 

liền với đất; Căn 

hộ, văn phòng, 

cơ sở dịch vụ - 

thương mại 

trong nhà chung 

cư, nhà hỗn hợp 

đã được cấp 

Giấy chứng nhận  

Thửa đất 

                

  

 + B1/D1.Thửa 

đất loại B/D khu 

vực đã đo đạc bản 

đồ địa chính 

Thửa đất 

                

  

 + B2/D2. Thửa 

đất loại B/D khu 

vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN theo bản 

trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ 

quốc gia VN-

2000 

Thửa đất 

                

  

 + B3/D3. Thửa 

đất loại B/D khu 

vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN theo bản 

trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa 

độ quốc gia VN-

2000 

Thửa đất 

                



108 
 

 

  

 + B4/D4. Thửa 

đất loại B/D khu 

vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN (chỉ có tài 

liệu giấy phải quét 

và định vị) 

Thửa đất 

                

 c 

Thửa đất loại 

C:Thửa đất 

được cấp chung 

một Giấy chứng 

nhận 

Thửa đất 

                

  

 + C1.Thửa nông 

nghiệp khu vực đã 

đo đạc bản đồ địa 

chính 

Thửa đất 

                

  

 + C2.Thửa đất 

nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN theo bản 

trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ 

quốc gia VN-

2000 

Thửa đất 

                

  

 + C3.Thửa đất 

nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN theo bản 

trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa 

độ quốc gia VN-

2000 

Thửa đất 

                

  

 + C4. Thửa đất 

nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN (có tài liệu 

giấy cần quét và 

định vị) 

Thửa đất 
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 + C5. Thửa đất 

nông nghiệp khu 

vực chưa đo đạc 

bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp 

GCN (trong khu 

vực dồn điền đổi 

thửa) 

Thửa đất 

                

 d 

Thửa đất loại E: 

Thửa đất chưa 

được cấp Giấy 

chứng nhận hoặc 

không được cấp 

Giấy chứng nhận 

Thửa đất 

                

   ---------                   

2 

CSDL địa chính 

đối với trường 

hợp chuyển đổi 

bổ sung CSDL 

địa chính đã xây 

dựng trước 

01/08/2016.) 

  

                

   - Huyện B Thửa đất                 

   - ……..                   

IV 
Dữ liệu thống kê 

kiểm kê đất đai 
  

                

1 

Dữ liệu thống kê 

kiểm kê đất đai 

(bao gồm một bộ 

dữ liệu của 

huyện và …. xã) 

Bộ 

DL/huyện 

                

1.1 

Dữ liệu thống kê 

kiểm kê đất đai 

cấp xã 

Bộ DL/xã 

                

1.2 

Dữ liệu thống kê 

kiểm kê đất đai 

cấp Huyện 

Bộ 

DL/huyện 
                

2 

Dữ liệu thống kê 

kiểm kê đất đai 

cấp tỉnh 

Bộ 

DL/tỉnh 
                

V 

Cơ sở dữ liệu 

quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng 

đất 
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1 

Bộ CSDL quy 

hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp 

huyện 

Bộ 

DL/huyện 

                

2 

Bộ CSDL quy 

hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp 

tỉnh 

Bộ 

DL/tỉnh 

                

VI 
Cơ sở dữ liệu giá 

đất 

Bộ 

DL/huyện                 

Số liệu chi tiết theo Bảng quyết toán khối lượng đính kèm (lập Mẫu biểu Bảng 

tổng hợp quyết toán theo Phụ đính 8.7 được ban hành kèm theo sổ tay hướng 

dẫn). 

 

 Đại diện chủ đầu tư 
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 02 

 (Kèm theo hướng dẫn    ngày ..   tháng   năm 2021)  

 

Các Mẫu số 02 , mẫu số 03 và mẫu số 04 (Phụ lục 02, 03 và 04 kèm theo 

Thông  tư số 05/2017/TT-BTNMT) thực hiện theo mẫu được quy định trong 

Thông Tư. 

Hướng dẫn cách lập mẫu biên bản bàn giao dữ liệu CSDL đất đai lập theo 

mẫu số 06 (Phụ lục 06 kèm theo Thông  tư số 05/2017/TT-BTNMT). 

 

Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

BIÊN BẢN BÀN GIAO DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

Đợt.... (từ ngày... / ... / ... đến ngày... /... /...) 

(Kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai) 

Công trình: (Tên công trình, công đoạn công trình) 

Thuộc dự án, Thiết kế kỹ thuật - Dự 

toán: …………………………………………………… 

Được phê duyệt theo Quyết định 

số …………………………………………………………….. 

Căn cứ Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm ngày ... tháng... 

năm …. 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm chúng tôi gồm: 

I. THÀNH PHẦN BÀN GIAO 

1. Bên nhận bàn giao: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI / SỞ TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG (đối với cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê 

đất đai là Văn phòng đăng ký đất đai; đối với cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, cơ sở dữ liệu giá đất là Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Đại diện: - Ông (Bà):                              - Chức vụ: 

              - Ông (Bà):                              - Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

2. Bên bàn giao: ĐƠN VỊ THI CÔNG 

Đại diện: - Ông (Bà):                              - Chức vụ: 

              - Ông (Bà):                              - Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 
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3. Đơn vị giám sát, kiểm tra 

Đại diện: - Ông (Bà):                              - Chức vụ: 

              - Ông (Bà):                              - Chức vụ: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

II. NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO 

1. Tài liệu, dữ liệu bàn giao: 

- Cơ sở dữ liệu đất đai đã được đối soát, kiểm tra và tích hợp vào hệ thống, đang khai 

thác vận hành tại địa phương, gồm: 

+ Dữ liệu không gian đất đai nền của... [tên đơn vị hành chính]; 

+ Cơ sở dữ liệu địa chính của... [tên đơn vị hành chính]; 

+ Cơ sở dữ liệu thống kê đất đai của... [tên đơn vị hành chính]; 

+ Cơ sở dữ liệu kiểm kê đất đai của... [tên đơn vị hành chính]; 

+ Cơ sở dữ liệu kế hoạch sử dụng đất của... [tên đơn vị hành chính]; 

+ Cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất của... [tên đơn vị hành chính]; 

+ Cơ sở dữ liệu giá đất của... [tên đơn vị hành chính]. 

- Các tài liệu, dữ liệu khác (nếu có). 

2. Số lượng bàn giao cụ thể 

2.1. Dữ liệu không gian đất đai nền 

STT 
Đơn vị 

hành chính 
Tên sản phẩm 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Định 

dạng 
Ghi chú 

1 Xã A 
Dữ liệu không gian 

đất đai nền 
Bộ dữ liệu 1 GML   

2 Xã... … … … …   

Ghi chú: Chi tiết theo phụ lục đính kèm (lập theo mẫu số 17.1) 

2.2. Dữ liệu địa chính 

STT 
Đơn vị 

hành chính 
Tên sản phẩm 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Định 

dạng 
Ghi chú 

1 Xã A 

Dữ liệu không gian 

địa chính 
Thửa 90 GML   

Dữ liệu thuộc tính 

địa chính 

Thửa đất 

loại A 
50 

XML   

Thửa đất 

loại B 
10 

Thửa đất 

loại C 
25 

Thửa đất 

loại D 
0 
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STT 
Đơn vị 

hành chính 
Tên sản phẩm 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Định 

dạng 
Ghi chú 

Thửa đất 

loại E 
5 

Dữ liệu hồ sơ quét Hồ sơ 80 PDF   

Sổ địa chính (điện 

tử) 

Thửa 90 
PDF   

Căn hộ 0 

Siêu dữ liệu địa 

chính 
Bộ dữ liệu 1 XML   

2 Xã... … … … …   

Ghi chú: Chi tiết theo phụ lục đính kèm (lập theo mẫu số 17.2/17.2.1) 

2.3. Dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

a) Dữ liệu kiểm kê đất đai 

STT 
Đơn vị 

hành chính 
Tên sản phẩm 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Định 

dạng 
Ghi chú 

1 

Xã A/ 
Dữ liệu không gian 

kiểm kê đất đai 
Bộ dữ liệu 1 GML 

  

Huyện A/ 
Dữ liệu thuộc tính 

kiểm kê đất đai 
Bộ dữ liệu 1 XML 

Tỉnh A 

Dữ liệu hồ sơ quét 

Trang A3 20 

PDF 

  Trang A4 60 

  
Siêu dữ liệu kiểm kê 

đất đai 
Bộ dữ liệu 1 XML 

2 

Xã.../ 

Huyện.../ 

Tỉnh... 

          

Ghi chú: Sản phẩm được bàn giao theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã hoặc cấp huyện hoặc 

cấp tỉnh. 

b) Dữ liệu thống kê đất đai 

STT 
Đơn vị 

hành chính 
Tên sản phẩm 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Định dạng Ghi chú 

1 

Xã A/ 
Dữ liệu thuộc tính 

thống kê đất đai 
Bộ dữ liệu 1 XML   

Huyện A/ 

Dữ liệu hồ sơ quét 

Trang A3 20 

PDF   

Tỉnh A Trang A4 60 

  
Siêu dữ liệu thống kê 

đất đai 
Bộ dữ liệu 1 XML   

2 

Xã.../ 

Huyện.../ 

Tỉnh... 

… … … …   
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Ghi chú: 

- Sản phẩm được bàn giao theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã hoặc cấp huyện hoặc cấp tỉnh. 

- Chi tiết theo phụ lục đính kèm (lập theo mẫu số 17.3/173.1) 

2.4. Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

a) Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất 

STT 
Đơn vị 

hành chính 
Tên sản phẩm 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Định 

dạng 

Tích 

hợp dữ 

liệu  

Ghi 

chú 

1 

Huyện A/ 
Dữ liệu không gian 

quy hoạch sử dụng đất 
Bộ dữ liệu 1 GML     

Tỉnh A 
Dữ liệu thuộc tỉnh quy 

hoạch sử dụng đất 
Bộ dữ liệu 1 XML     

  
Dữ liệu hồ sơ quét 

Trang A3 20 
PDF     

  Trang A4 60 

  
Siêu dữ liệu quy hoạch 

sử dụng đất 
Bộ dữ liệu 1 XML     

2 
Huyện.../ 

Tỉnh... 
… … … …     

Ghi chú: Sản phẩm được bàn giao theo phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện hoặc cấp tỉnh. 

b) Dữ liệu kế hoạch sử dụng đất 

STT 
Đơn vị 

hành chính 
Tên sản phẩm 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Định 

dạng 

Tích 

hợp dữ 

liệu 

Ghi 

chú 

1 

Huyện A/ 
Dữ liệu không gian 

kế hoạch sử dụng đất 
Bộ dữ liệu 1 GML     

Tỉnh A 
Dữ liệu thuộc tỉnh kế 

hoạch sử dụng đất 
Bộ dữ liệu 1 XML     

  

Dữ liệu hồ sơ quét 

Trang A3 20 

PDF   

  

  Trang A4 60   

  
Siêu dữ liệu kế hoạch 

sử dụng đất 
Bộ dữ liệu 1 XML     

2 
Huyện.../ 

Tỉnh... 
… … … …     

Ghi chú: Sản phẩm được bàn giao theo phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện hoặc cấp tỉnh. 

- Chi tiết theo phụ lục đính kèm (lập theo mẫu số 17.4) 

2.5. Dữ liệu giá đất 
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STT 
Đơn vị 

hành chính 

Tên sản phẩm 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tích 

hợp 

dữ 

liệu 

Dữ liệu thuộc tính giá đất  

(định dạng XML) 

Dữ liệu 

hồ sơ 

quét 

(định 

dạng 

PDF) 

Siêu 

dữ liệu 

giá đất  

(định 

dạng 

XML) 

Thửa 

đất có giá 

là giá 

theo 

bảng giá 

đất 

(thửa) 

Thửa đất 

có giá là 

giá đất 

cụ thể 

(thửa) 

Thửa 

đất có 

giá là 

giá đất 

trúng 

đấu giá 

quyền 

sử dụng 

đất 

(thửa) 

Thửa đất 

có giá là 

giá đất 

chuyển 

nhượng 

trên thị 

trường 

(thửa) 

Thửa đất 

có phiếu 

chuyển 

thông tin 

để xác 

định 

nghĩa vụ 

tài chính 

về đất 

đai 

(thửa) 

Trang 

A4 

Bộ dữ 

liệu 

A B 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Xã A 200 20 10 30 20 20 1    

2 Xã...                  

3 Xã...          

- Chi tiết theo phụ lục đính kèm (lập theo mẫu số 17.5) 

3. Kết luận bàn giao 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Biên bản gồm có ... (...) trang, lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản giao 

cho chủ đầu tư, 01 (một) bản giao cho đơn vị giám sát, kiểm tra, 01 (một) bản giao cho Văn phòng 

đăng ký đất đai, 01 (một) bản lưu tại đơn vị thi công./. 

(Mẫu này áp dụng cho bàn giao chính thức giữa đơn vị thi công và chủ đầu tư theo định kỳ, theo công 

đoạn công trình và kết thúc công trình.) 

  

ĐẠI DIỆN 

ĐƠN VỊ THI CÔNG 

ĐẠI DIỆN 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ 

ĐẤT ĐAI/SỞ TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG... 

ĐẠI DIỆN 

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT, 

KIỂM TRA 
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PHỤ LỤC 03 

CÁC MẪU HƯỚNG DẪN 

(Kèm theo hướng dẫn    ngày ..   tháng   năm 2021)  

 

Căn cứ các mẫu biểu PPMU lập để hướng dẫn riêng cho Dự án, gồm: 

Hướng dẫn cách lập mẫu báo cáo, mẫu bàn giao tài liệu theo Thông  tư số 

05/2017/TT-BTNMT. 

Mẫu số 03: Báo cáo Bổ sung, chỉnh sửa thửa đất bị chồng lấn diện tích do 

đo đạc địa chính, cấp Giấy chứng nhận trên nền các bản đồ có tỷ lệ khác nhau 

hoặc thời điểm đo đạc khác nhau. 

- Mẫu số 14. Biên bản bàn giao tài liệu thu thập giữa VPĐK đất đai và nhà 

thầu thi công. 

- Mẫu số 15. Bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu thu thập bàn giao VPĐK đất 

đai - Nhà Thầu. 

+ Mẫu số 15.1. Bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu thu thập để xây dựng mới cơ 

sở dữ liệu địa chính. 

+ Mẫu số 15.2. Bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu thu thập để xây dựng cơ sở dữ 

liệu chuyển đổi, bổ sung đối với cơ sở dữ liệu địa chính đã được xây dựng. 

+ Mẫu số 15.3. Bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu thu thập để xây dựng cơ sở dữ 

liệu thống kê, kiểm kê đất đai. 

+ Mẫu số 15.4. Bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu thu thập để xây dựng cơ sở dữ 

liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

+ Mẫu số 15.5. Bảng tổng hợp tài liệu, dữ liệu thu thập để xây dựng cơ sở dữ 

liệu giá đất. 

- Mẫu số 16. Bảng tổng hợp thửa đất có biến động trong quá trình thi công. 

- Mẫu số 17. Bảng tổng hợp dữ liệu đất đai. 

+ Mẫu số 17.1. Bảng tổng hợp nhóm dữ liệu không gian đất đai nền; 

+ Mẫu số 17.2. Bảng tổng hợp dữ liệu địa chính cấp huyện; 

+ Mẫu số 17.2.1. Bảng tổng hợp dữ liệu địa chính cấp xã; 

+ Mẫu số 17.2.2. Bảng tổng hợp khối lượng chuyển đổi bản đồ số dạng vector  

từ hệ  hn-72 sang hệ vn-2000; 

+ Mẫu số 17.3. Bảng tổng hợp dữ liệu thống kê, kiểm kê. 

+ Mẫu số 17.3.1. bảng chi tiết khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai. 

+ Mẫu số 17.4. Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

+ Mẫu số 17.5 Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất. 

- Mẫu số 18. Khung báo cáo lập mô hình chuyển đổi và chuyển đổi cơ sở dữ 

liệu địa chính. 
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Mẫu số 14 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU 

Đợt .....(từ ngày .................. đến ngày ................) 

Thực hiện Lô thầu:.......Gói thầu: …………………………........................... 

Thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai tỉnh. 

Căn cứ phương án kỹ thuật thi công ……...................................................... 

Hôm nay ngày....... tháng     năm    , tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi 

nhánh ........., chúng tôi gồm có: 

I. THÀNH PHẦN BÀN GIAO 

1. Bên bàn giao:  

Đại diện:  - Ông:     - Chức vụ:    

 - Ông:     - Chức vụ:    

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

2. Bên nhận bàn giao:  

Đại diện: - Ông:     - Chức vụ:     

 - Ông:   - Chức vụ:    

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

Các bên đã xem xét, đối chiếu và thống nhất giao, nhận các tài liệu sau: 

II. NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO 

1. Tài liệu, dữ liệu địa chính: 

- Tài liệu, dữ liệu bản đồ  

- Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng nhận. 

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đăng ký, cấp (đổi) GCNQSD đất  

Số lượng bàn giao cụ thể: 

a. Bản đồ địa chính 

STT 
Đơn vị hành 

chính 
Khối lượng 

(mảnh) 

Tỷ lệ Ghi 

chú 1/500  1/1.000  1/2.000  1/5.000  

1        

2        

…        

 Tổng       
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b. Các loại sổ: Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp GCN 

STT Đơn vị hành chính 
Khối lượng 

(quyển) 

Loại tài liệu 
Ghi chú  Sổ mục 

kê  

 Sổ địa 

chính  

 Sổ cấp 

GCN  

1            

2            

…            

 Tổng      

c. Hồ sơ kê khai đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, 

cá nhân, các tổ chức: Chi tiết theo phụ lục đính kèm (Lập theo mẫu số 15.1 và 

có thể  tạo file số, ký chữ ký số đóng gói giao nộp) 

d. Phân loại thửa đất 

     Đơn vị tính: thửa 

TT Loại 

Thửa 

đất 

Mô tả Khối 

lượng 

 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 

  TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V)   

I Thửa đất 

loại A 

 
827 

 

 A1 
Thửa đất loại A khu vực đã đo đạc bản đồ địa chính 

125  

 
A2 

Thửa đất loại A khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa chính theo hệ 

tọa độ quốc gia VN-2000 
250 

 

 
A3 

Thửa đất loại A khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa chính chưa 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 
260 

 

 
A4 

Thửa đất loại A khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (chỉ có tài liệu giấy phải quét và 

định vị) 
140 

 

 
A5 

Thửa đất loại A khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (nằm trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) 
52 

 

II Thửa đất 

loại B 

 
  

 B1 
Thửa đất loại B khu vực đã đo đạc bản đồ địa chính 

  

 
B2 

Thửa đất loại B khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa chính theo hệ 

tọa độ quốc gia VN-2000 

  

 
B3 

Thửa đất loại B khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa chính chưa 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 
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TT Loại 

Thửa 

đất 

Mô tả Khối 

lượng 

 

Ghi chú 

 
B4 

Thửa đất loại B khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (chỉ có tài liệu giấy phải quét và 

định vị) 

  

III Thửa đất 

loại C 

   

 C1 
Thửa nông nghiệp khu vực đã đo đạc bản đồ địa chính 

  

 C2 
Thửa đất nông nghiệp khu vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa chính 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

  

 C3 
Thửa đất nông nghiệp khu vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa chính 

chưa theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

  

 C4 
Thửa đất nông nghiệp khu vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN (có tài liệu giấy cần quét và 

định vị) 

  

 C5 
Thửa đất nông nghiệp khu vực chưa đo đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp GCN (trong khu vực dồn điền đổi 

thửa) 

  

IV Thửa đất 

loại D 

   

 D1 
Thửa đất loại D khu vực đã đo đạc bản đồ địa chính 

  

 D2 
Thửa đất loại D khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa chính theo hệ 

tọa độ quốc gia VN-2000 

  

 D3 
Thửa đất loại D khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN theo bản trích đo địa chính chưa 

theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 

  

 D4 
Thửa đất loại D khu vực chưa đo đạc bản đồ địa chính 

nhưng đã cấp GCN (chỉ có tài liệu giấy phải quét và 

định vị) 

  

V Thửa đất 

loại E 

Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không 

được cấp Giấy chứng nhận 
  

2. Tài liệu, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai:  

Số liệu chi tiết theo Phụ lục đính kèm (Lập theo Mẫu số 15.3: Bảng tổng hợp 

tài liệu thu thập phục vụ công tác xây dựng  dữ liệu thống kê, kiểm kê và có thể  

tạo file số, ký chữ ký số đóng gói giao nộp). 

3. Tài liệu, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

Số liệu chi tiết theo Phụ lục đính kèm (Lập theo Mẫu số 15.4: Bảng tổng hợp 

tài liệu, dữ liệu thu thập để xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất và có thể  tạo file số, ký chữ ký số đóng gói giao nộp) 

4. Tài liệu, dữ liệu giá đất 
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Số liệu chi tiết theo Phụ lục đính kèm (Lập theo Mẫu số 15.4: Bảng tổng hợp 

tài liệu, dữ liệu thu thập để xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất và có thể  tạo file số, 

ký chữ ký số đóng gói giao nộp) 

Ghi chú: VPĐK đất đai giao cho nhà thầu thi công lập số liệu theo hướng 

dẫn tại Mục số 1 và Mục số 2 Phần II nêu trên; nhà thầu thi công bàn giao tài 

liệu trả lại VPĐK đất đai lập theo các mẫu tại Mục 1, 2, 3 và 4 Phần II nêu trên. 

III. Kết luận bàn giao 

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................  

Biên bản đã được thông qua và ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 03 

bản, 01 (một) bản giao cho Đơn vị thi công; 01 (một) bản giao cho Văn phòng 

Đăng ký đất đai; 01 (một) bản giao cho đơn vị Tư vấn, giám sát để cùng nhau thực 

hiện./. 

 

ĐẠI DIỆN 

ĐƠN VỊ THI CÔNG 

 

ĐẠI DIỆN 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

*Ghi chú:  

(i) Mẫu biên bản bàn giao này dùng để Văn phòng đăng ký bàn giao cho nhà thầu thi công và 

sau khi nhà thầu thi công xong cũng để bàn giao cho Văn phòng đăng ký.  

(ii) Trường hợp bàn giao bổ sung các biến động phát sinh trong quá trình thi công thì phụ lục 

số liệu biến động của biên bản được lập theo mẫu số 16. 
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Mẫu số 15.1 

BẢNG TỔNG HỢP TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THU THẬP ĐỂ XÂY DỰNG MỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 

Xã………………….  Thuộc huyện …………………………… 

Hiện trạng bản đồ: Bản đồ địa chính chính quy đã đo đạc phủ kín (hoặc: bản đồ địa chính chưa đo đạc phủ kín; hoặc sử dụng bản đồ hiện trang …; hoặc xã chưa có bản đồ  địa chính )  

(Kèm theo Biên bản số ….. Ngày …..tháng …. năm…..) 

                       

STT Nội dung công việc 

Tờ 

bản 

đồ 

số 

Số 

hiệu 

thửa 

Chủ sử dụng, 

quản lý đất  

Phân loại thửa đất Tài liệu thu thập  
Phân 

loại 

hồ sơ 

(đăng 

ký 

lần 

đầu 

hoặc 

đăng 

ký 

biến 

động) 

Số thứ 

tự theo 

thứ tự 

thời 

gian ghi 

vào sổ 

địa 

chính  

Ghi 

chú 
Thửa 

đất 

loai 

A 

Thửa 

đất 

loai 

B/D 

Thửa 

đất 

loai 

C 

Thửa 

đất 

loai 

E 

Giấy chứng nhận Hồ sơ đăng ký 

Số địa chính Số mục kê 

Số hiệu 

GCN 
GCN 

Trang 

bổ 

sung 

GCN 

Đơn 

đăng 

ký 

lần 

đầu 

Hợp 

đồng 

thuê 

đất 

Chứng 

từ 

thực 

hiện 

nộp 

tiền 

SDĐ, 

TĐ 

Tài 

liệu 

khác Quyền 

số 

Trang 

số 

Quyền 

số 

Trang 

số 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 

  TỔNG CỘNG                                           

I. 

Các thửa đất đã được 

cấp GCN theo bản đồ 

địa chính  

                                          

1 
  

1 2 Nguyễn Văn A x       
GA 

123121 
x x   x x x               

2 
  

1 5 Nguyễn Văn B     x   
G 

121578 
x x   x x x               

3     6       x                               

4     7       x                               

5   3 45 Nguyễn Văn C       x       x     x     x         

II 

 Thửa đất đã được cấp 

GCN theo các tài liệu 

đo đạc khác 

                                          

II.1 
Thửa đất ở khu vực đã 

có bản đồ  
                                          

                                              

II.2  
Thửa đất ở khu vực chưa 

chó bản đồ địa chính 
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Mẫu 15.2 

BẢNG TỔNG HỢP TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THU THẬP ĐỂ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYỂN ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ 

LIỆU ĐỊA CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG. 

Địa bàn xã:….. 

(Kèm theo Biên bản bàn giao CSDL đã xây dựng) 

STT 

Tờ 

bản 

đồ 

Số 

hiệu 

thửa 

đất 

Số 

hiệu 

GCN 

Dữ liệu 

thuộc 

tính  

Dữ liệu 

Không 

gian 

Số trang quét  

(trang A3, A4)  

Sổ địa chính điện tử (định 

dạng PDF) 
Thửa đất thu thập 

bổ sung thông tin 

xây dựng Siêu dữ 

liệu 

Ghi 

chú 

A3 A4 Thửa đất Căn hộ 
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Mẫu số 15.3 

BẢNG TỔNG HỢP TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THU THẬP ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 
 

(Kèm theo biên bản bàn giao ngày… tháng… năm ...) 

STT 
Nội dung/Đơn vị 

hành chính 

 Kỳ kiểm 

kê, năm 

thống kê 

Bản đồ Các báo cáo, biểu bảng thống kê, kiểm kê đất đai 

Dữ liệu, 

tài liệu 

kiểm kê 

theo 

chuyên 

đề (nếu 

có) 

Tài liệu dạng số (tệp tin) Tài liệu dạng giấy Tài liệu dạng số (tệp tin) 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (tệp tin) 

Bản đồ kết quả 

điều tra kiểm 

kê đất đai của 

kỳ kiểm kê gần 

nhất 

Quyết định, báo cáo 

(trang) 
Biểu, bảng (trang A3) 

Báo cáo 

các loại 

(tệp tin) 

Biểu, 

bảng 

(tệp 

tin) 

Số liệu (tệp tin) 

Tỷ lệ bản đồ cấp xã 

Tỷ lệ 

bản đồ 

cấp 

huyện 

Tỷ lệ bản 

đồ cấp 

tỉnh Tổng 

Trong đó 

Tổng 

Trong đó 
Số 

lượng 

Phần mềm 

lưu trữ  

Tỷ lệ  

1/1.000 

 Tỷ lệ  

1/2.000 

  Tỷ lệ 

1/5.000 

 Tỷ lệ 

1/10.000 
 Tỷ lệ…..  Tỷ lệ….. 

Trang 

A3 

Trang 

A4 

Trang 

A3 

Trang 

A4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     12   13 14 15 16 17 18 

A 
Tài liệu, dữ liệu 

kiểm kê                                       

I Cấp xã                                       

1 xã 1       1                               

  Năm 2001 1                               1 TK05   

  Năm 20… 1                                     

  ….                                       

2 xã 2         1                             

  Năm 20…                                       

  Năm 20…                                       

  ….                                       

II Cấp huyện                                       

  Năm 20…                                       

  Năm 20…                                       

  ….                                       

III Cấp tỉnh                                       

                                          

                                          

BS 
Tài liệu, dữ liệu 

thống kê 
                                      

I Cấp xã       1                               

1 xã 1       1                               

  Năm 2000 1               40 4 36 24 5 19 3 2 1 Tk05   

  Năm 2001 1               40 8 32 21 3 18 1 2 1 Tk05   

  ….                                       

2 xã 2         1                             

  Năm 2000                                       
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  Năm 2001                                       

  ….                                       

II Cấp huyện                                       

  Năm 2000                                       

  Năm 2001                                       

  ….                                       

                                          

III Cấp tỉnh                                       

  Năm 2000                                       

  Năm 2001                                       

  ….                                       

                     

Ghi chú:  theo Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT  

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất đai của kỳ kiểm kê gần nhất 
 

- Các báo cáo, biểu, bảng số liệu kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện theo quy định của Bộ TNMT về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ thời điểm năm 2000 
 

- Dữ liệu, tài liệu kiểm kê theo chuyên đề (nếu có)                 
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Mẫu số 15.4 

        

BẢNG TỔNG HỢP TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THU THẬP ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo biên bản bàn giao ngày… tháng… năm ...) 

STT Hạng mục 

Tài liệu dạng giấy Tài liệu dạng số 

Trang 

A3 

Trang 

A4 

Bản đồ (tệp tin) Số liệu (tệp tin) 

Hiện 

trạng  

Quy 

hoạch  

Chuyên 

đề 

Số lượng 

(tệp) 

Phần mềm 

lưu trữ 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

A Tài liệu, dữ liệu kế hoạch cấp huyện               

I Tài liệu, dữ liệu kỳ quy hoạch               

1 Các quyết định phê duyệt kế hoạch…               

  Quyết định số……           1 *.pdf 

  Quyết định số….           2 *.pdf 

  Quyết định số….   4           

2 Các báo cáo thuyết minh tổng hợp…. 4 15           

3 Các bảng biểu… 2 12           

4 Bản đổ               

  Tỷ lệ 1: 5.000               

  Tỷ lệ 1: 10.000               

  Tỷ lệ 1: 25.000       1     *.dgn 

  …               

II Tài liệu, dữ liệu năm kế hoạch               
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  Các báo cáo thuyết minh tổng hợp….               

  Các bảng biểu…               

  …               

B Tài liệu, dữ liệu quy hoạch cấp tỉnh               

I Tài liệu, dữ liệu kỳ quy hoạch               

1 Các quyết định phê duyệt Quy hoạch…               

  Quyết định số……           2 *.pdf 

  Quyết định số….           3 *.pdf 

  Quyết định số….   4           

2 Các báo cáo thuyết minh tổng hợp…. 4 15           

3 Các bảng biểu… 2 12           

4 Bản đổ               

  Tỷ lệ 1: 25.000               

  Tỷ lệ 1: 50.000               

  Tỷ lệ 1: 100.000       1       

  …               

II Tài liệu, dữ liệu năm kế hoạch               

  Các báo cáo thuyết minh tổng hợp….   24           

  Các bảng biểu…   16           

  ….               

         

         

Ghi chú: Các tài liệu, dữ liệu dạng số không tính tiền trang quét. 
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Mẫu 15.5 

BẢNG TỔNG HỢP TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THU THẬP ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT 

Huyện……………… 

(Kèm theo biên bản bàn giao ngày… tháng… năm ...) 

STT Nội dung 

Số lượng thửa đất xây dựng cơ 

sở dữ liệu thuộc tính giá đất 

(thửa) Thửa có 

phiếu 

chuyển 

TT nghĩa 

vụ TC 

Tài liệu dạng giấy (trang) 

Ghi 

chú Thửa có 

giá theo 

bảng giá 

đất 

Thửa 

được 

định giá 

cụ thể 

Thửa 

trúng đấu 

giá 

QSDĐ 

Tổng số 

Trong đó 

A3 A4 

A B 4 5 6 7 1=2+3 2 3 8 

  Tổng 1355 5 15 710 748 4 744 0 

I 
Quyết định ban hành; Quyết định 

điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 
1355 0 0 0 79 4 75 0 

  

Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 

10/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc ban hành bảng giá đất…. 

1240       37 2 35   

  

Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 

10/01/2020 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc điều chỉnh bảng giá đất…. 

115       42 2 40   

  …………         0       
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II 
Quyết định ban hành hệ số điều 

chỉnh giá đất 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  ……..                 

III Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể 0 5 0 0 4 0 4 0 

  

Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt giá đất cụ thể… 

  5     4   4   

  …..                 

IV 
Quyết định công nhận kết quả trúng 

đấu giá quyền sử dụng đất 
0 0 15 0 5 0 5 0 

  

Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất…. 

    15   5   5   

  ….                 

V Phiếu thu thập thông tin về thửa đất 0 0 0 0 660 0 660 0 

  Phường/xã 1         250   250   

  Phường/xã 2         145   145   

  Phường/xã 3         265   265   

  ……..                 
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VI 
Phiếu chuyển thông tin để xác định 

nghĩa vụ tài chính về đất đai 
0 0 0 710 0 0 0 0 

  Phường/xã 1       245         

  Phường/xã 2       325         

  Phường/xã 3       140         

  ……..                 

                    

          

Ghi chú: Tài liệu, số liệu khảo sát sau ngày 1/7/2014, thu thập cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất. 

 - Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai không tính tiền trang quét 
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Mẫu số 16 

        

Bảng tổng hợp thửa đất có biến động trong quá trình thi công 

        

STT 

Thông tin trước biến động 

Loại biến 

động 

Thông tin sau biến động 

Đơn vị hành chính 

cấp xã 
Số tờ Số thửa 

Đơn vị hành 

chính cấp xã 
Số tờ Số thửa 
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Mẫu Số 17.1 

Bảng tổng hợp nhóm dữ liệu không gian đất đai nền 

(Kèm theo Biên bản số ….. Ngày …..tháng …. năm…..) 

             

STT Đơn vị hành chính cấp xã 

Dữ liệu không gian đất đai nền 

Đơn vị 

tính 

(Bộ dữ 

liệu) 

Số 

lượng 

Định 

dạng 

(GML) 

Tích hợp 

cơ sở dữ 

liệu 

không 

gian đất 

đai nền 

Ghi 

chú 

Nhóm 

dữ 

liệu 

về 

thủy 

hệ 

Nhóm 

dữ 

liệu 

về 

giao 

thông 

Nhóm 

dữ 

liệu 

về 

biên 

giới, 

địa 

giới 

Nhóm 

dữ 

liệu 

về địa 

danh 

và ghi 

chú 

Nhóm 

dữ liệu 

về điểm 

khống 

chế tọa 

độ và độ 

cao 

 Nhóm 

dữ liệu 

về quy 

hoạch 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 

Dữ liệu không gian đất đai nền 

đối với trường hợp xây dựng 

mới CSDL 

                      

1 Xã…. x x x x x x           

II 
Dữ liệu không gian đất đai nền 

đối với trường hợp chuyển đổi 

bổ sung CSDL địa chính đã 

xây dựng trước 01/08/2016.)                       

1 Xã….                       

 

Ghi chú: 

 - Có dữ liệu trong nhóm dữ liệu: x 

 - Không có dữ liệu trong nhóm dữ liệu: để trống 

- Trường hợp đã được tích hợp CSDL địa chính thì đánh dấu vào cột 10. 
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Mẫu số 17.2 

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 

Huyện………. 

Nội dung công việc:  Xây dựng mới CSDL (hoặc chuyển đổi bổ sung CSDL địa chính) 

Đợt..... (từ ngày... đến ngày... Tháng ... Năm .....) 

(Kèm theo biên bản bàn giao dữ liệu đất đai  .... Ngày.... Tháng.... Năm ......) 

                        

STT Nội dung công việc 

Số 

tờ 

bản 

đồ 

Số 

hiệu 

thửa 

đất 

Số 

hiệu 

GCN 

Dữ liệu 

không 

gian địa 

chính 

(Thửa, 

định 

dạng 

GML) 

Dữ liệu thuộc tính địa chính (Thửa, định 

dạng XML) 

Dữ liệu hồ sơ quét (Trang, định dạng PDF) 

Sổ địa chính 

điện tử (định 

dạng PDF) Siêu dữ 

liệu địa 

chính 

(bộ dữ 

liệu, 

định 

dạng 

XML) 

Tích 

hợp 

cơ sở 

dữ 

liệu 

địa 

chính 

Ghi chú 

Hồ sơ 

(bộ) 

Trang 

A3 

(GCN) 

Trang A4 

Thửa 

đất 

Căn 

hộ Tổng 

số 

thửa 

Thửa 

A 

Thửa 

B 

Thửa 

D 

Thửa 

C 

Thửa 

E 
Tổng 

Trang 

bổ 

sung 

GCN 

Đơn 

đăng 

ký lần 

đầu 

Hợp 

đồng 

thuê 

đất 

Chứng 

từ thực 

hiện nộp 

tiền 

SDĐ, 

TĐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  TỔNG (A+B)                                             

A 

XÂY DỰNG MỚI 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

ĐỊA CHÍNH 

(A.1+A.2) 

                                            

A.1  

CÁC THỬA ĐẤT 

ĐÃ ĐƯỢC CẤP 

GCN 

(I+II+III+IV+V) 

          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           

I 
 Khu vực đã đo đạc 

bản đồ địa chính 
                                            

1 Xã …                                             

2 Xã …                                             

… ……                                             

II 

Khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp 

GCN theo bản trích 

đo địa chính theo 

hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 

    

                                      

Khối lương 

được tính 

tiền công  

cho nội 

dung công 

việc mục 

4.3.1 ĐM 
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1 Xã …                                             

2 Xã …                                             

… ……                                             

III 

Khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp 

GCN theo bản trích 

đo địa chính chưa 

theo hệ tọa độ quốc 

gia VN-2000 

    

                                      

Khối lương 

được tính 

tiền công  

cho nội 

dung công 

việc mục 

4.3.2 ĐM 

1 Xã …                                             

2 Xã …                                             

… ……                                             

IV 

Khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp 

GCN (chỉ có tài liệu 

giấy phải quét và 

định vị) 

    

                                      

Khối lương 

được tính 

tiền công  

cho nội 

dung công 

việc mục 

4.3.3 ĐM 

1 Xã …                                             

2 Xã …                                             

… ……                                             

A.2  

THỬA ĐẤT 

CHƯA ĐƯỢC 

CẤP GIẤY 

CHỨNG 

NHẬN(I+II) 

    

                                        

I 
 Khu vực đã đo đạc 

bản đồ địa chính 

    
                                        

1 
Thửa đất đã kê khai 

đăng ký 

    
                                        

1.1 Xã …                                             

1.2 Xã …                                             

… ……                                             

2 
Thửa đất chưa kê 

khai đăng ký 

    
                                        

2.1 Xã …                                             

2.2 Xã …                                             

… ……                                             

II 

Khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa 

chính 
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1 
Thửa đất đã kê khai 

đăng ký 

    
                                        

1.1 Xã …                                             

1.2 Xã …                                             

… ……                                             

2 
Thửa đấtchưa kê 

khai đăng ký 

    
                                        

2.1 Xã …                                             

2.2 Xã …                                             

… ……                                             

B 

CHUYỂN ĐỔI CƠ 

SỞ DỮ LIỆU ĐỊA 

CHÍNH  

                                            

2.1 Xã …                                             

2.2 Xã …                                             

… ……                                             

                        

 (Phụ lục chi tiết từng xã lập theo mẫu 17.2.1; Khối lượng chuyển đổi bản đồ số dạng vector  từ hệ  hn-72 sang hệ vn-2000 chi tiết theo Phụ lục 17.2.2 )        

                        

 Ghi chú:                       

 

1.  Đối với mục 13 (hồ sơ):  

- Đối với thửa đất loại A, B, D ghi 1; 

- Đối với thửa đất loại C thì các thửa đất cấp chung một Giấy chứng nhận được liệt 

kê liên tiếp nhau và được ghi là 1 hồ sơ;  

- Đối với thửa đất loại E trường hợp đơn đăng ký ghi nhiều thửa đất thì thực hiện 

theo điểm b, trường hợp đơn đăng ký ghi một thửa đất thì thực hiện theo điểm a;  

2. Đối với các xã thực hiện chuyển đổi CSDL địa chính khi tổng hợp: 

- Không phải ghi số lượng ở cột 8->cột 12. Chỉ ghi tổng số thửa ở cột 7. 

- Dữ liệu hồ sơ quét thì ghi vào cột 13 (Bộ hồ sơ). 

- Trường hợp các xã có Quét bổ sung thì ghi vào các cột 14->19 

- Trường hợp đã được tích hợp CSDL địa chính thì đánh dấu vào cột 23. 
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Mẫu số 17.2.1 

BẢNG CHI TIẾT DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 

Xã………. 

Nội dung công việc:  Xây dựng mới CSDL (hoặc chuyển đổi bổ sung CSDL địa chính) 

Đợt..... (từ ngày... đến ngày... Tháng ... Năm .....) 

(Kèm theo biên bản bàn giao dữ liệu đất đai  .... Ngày.... Tháng.... Năm ......) 

                        

STT Nội dung công việc 

Số 

tờ 

bản 

đồ 

Số 

hiệu 

thửa 

đất 

Số hiệu 

GCN 

Dữ 

liệu 

không 

gian 

địa 

chính 

(Thửa, 

định 

dạng 

GML) 

Dữ liệu thuộc tính địa chính (Thửa, định 

dạng XML) 

Dữ liệu hồ sơ quét (Trang, định dạng PDF) 

Sổ địa chính 

điện tử (định 

dạng PDF) Siêu dữ 

liệu địa 

chính 

(bộ dữ 

liệu, 

định 

dạng 

XML) 

Tích 

hợp 

cơ sở 

dữ 

liệu 

địa 

chính 

Ghi chú 

Hồ sơ 

(bộ) 

Trang 

A3 

(GCN) 

Trang A4 

Thửa 

đất 

Căn 

hộ Tổng 

số 

thửa 

Thửa 

A 

Thửa 

B 

Thửa 

D 

Thửa 

C 

Thửa 

E 
Tổng 

Trang 

bổ 

sung 

GCN 

Đơn 

đăng 

ký lần 

đầu 

Hợp 

đồng 

thuê 

đất 

Chứng 

từ thực 

hiện 

nộp tiền 

SDĐ, 

TĐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  TỔNG                                             

A 

XÂY DỰNG MỚI 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

ĐỊA CHÍNH 

(A.1+A.2) 

                                            

A.1  

CÁC THỬA ĐẤT 

ĐÃ ĐƯỢC CẤP 

GCN 

(I+II+III+IV+V) 

          1 0 0 6 0 3 4 14 2 0 8 4           

I 
 Khu vực đã đo đạc 

bản đồ địa chính 
                                            

1   12 13 
GA 

123456 

1         1   

1 

2 3 1     2           

    13 13 1         1                         

    14 13 1         1                         

2 
      GC 

122123 
1   1         1 2 11 1   8 2           

3   56 18 
GL 

213123 

1         1   

1 

                      

    98 18 1         1                         

    67 18 1         1                         
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II 

Khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp 

GCN theo bản trích 

đo địa chính theo hệ 

tọa độ quốc gia VN-

2000 

    

                                      

Khối 

lương 

được tính 

tiền công  

cho nội 

dung công 

việc mục 

4.3.1 ĐM 

                                                

                                                

III 

Khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp 

GCN theo bản trích 

đo địa chính chưa 

theo hệ tọa độ quốc 

gia VN-2000 

    

                                      

Khối 

lương 

được tính 

tiền công  

cho nội 

dung công 

việc mục 

4.3.2 ĐM 

                                                

                                                

IV 

Khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa 

chính nhưng đã cấp 

GCN (chỉ có tài liệu 

giấy phải quét và 

định vị) 

    

                                      

Khối 

lương 

được tính 

tiền công  

cho nội 

dung công 

việc mục 

4.3.3 ĐM 

                                                

                                                

                                                

A.2  

THỬA ĐẤT CHƯA 

ĐƯỢC CẤP GIẤY 

CHỨNG NHẬN 

(I+II) 

    

                                        

I 
 Khu vực đã đo đạc 

bản đồ địa chính 

    
                                        

1 
Thửa đất đã kê khai 

đăng ký 

    
                                        

                                                

                                                

2 
Thửa đấtchưa kê khai 

đăng ký 
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II 

Khu vực chưa đo 

đạc bản đồ địa 

chính 

    

                                        

1 
Thửa đất đã kê khai 

đăng ký 

    
                                        

                                                

                                                

2 
Thửa đấtchưa kê khai 

đăng ký 

    
                                        

                                                

                                                

B 

CHUYỂN ĐỔI CƠ 

SỞ DỮ LIỆU ĐỊA 

CHÍNH  

                                            

                                                

                                                

                                                

                        

                        

 Ghi chú:                       

 

  1.  Đối với cột 13 (hồ sơ):  

 - Đối với thửa đất loại A, B, D ghi 1; 

 - Đối với thửa đất loại C thì các thửa đất cấp chung một Giấy chứng nhận được liệt 

kê liên tiếp nhau và được ghi là 1 hồ sơ;  

 - Đối với thửa đất loại E trường hợp đơn đăng ký ghi nhiều thửa đất thì thực hiện 

theo điểm b, trường hợp đơn đăng ký ghi một thửa đất thì thực hiện theo điểm a;  

2. Đối với các xã thực hiện chuyển đổi CSDL địa chính khi tổng hợp: 

 - Không phải ghi số lượng ở cột 8->cột 12. Chỉ ghi tổng số thửa ở cột 7. 

- Dữ liệu hồ sơ quét thì ghi vào cột 13 (Bộ hồ sơ). 

- Trường hợp các xã có Quét bổ sung thì ghi vào các cột 14->19 

- Trường hợp đã được tích hợp CSDL địa chính thì đánh dấu vào cột 23. 
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   Biểu số 17.2.2 

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CHUYỂN ĐỔI BẢN ĐỒ SỐ DẠNG VECTOR  TỪ HỆ  HN-72 SANG 

HỆ VN-2000 (THỰC HIỆN KHÔNG ĐỒNG THỜI VỚI SỐ HÓA BĐĐC) 

     

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC  
ĐƠN VỊ 

TÍNH  

KHỐI 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

I.4 

Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ 

HN-72 sang hệ VN-2000 (thực hiện không 

đồng thời với số hóa BĐĐC) 

  

    

1 Xác định toạ độ phục vụ nắn chuyển       

a Tỷ lệ 1/500 (KK1-5) Điểm     

b Tỷ lệ 1/1000 (KK1-5) Điểm     

c Tỷ lệ 1/2000 (KK1-5) Điểm     

d Tỷ lệ 1/5000 (KK1-5) Điểm     

2 Chuyển đổi bản đồ số         

a Tỷ lệ 1/500       

  KK1 Ha     

  KK2 Ha     

  KK3 Ha     

  KK4 Ha     

  KK5 Ha     

b Tỷ lệ 1/1000       

  KK1 Ha     

  KK2 Ha     

  KK3 Ha     

  KK4 Ha     

  KK5 Ha     

c Tỷ lệ 1/2000       

  KK1 Ha     

  KK2 Ha     

  KK3 Ha     

  KK4 Ha     

  KK5 Ha     

d Tỷ lệ 1/5000       

  KK1 Ha     

  KK2 Ha     

  KK3 Ha     

  KK4 Ha     
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Mẫu số 17.3 

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ 

(Kèm theo biên bản bàn giao dữ liệu đất đai  .... Ngày.... Tháng.... Năm ......) 

STT Đơn vị hành chính 

Tên sản phẩm 

Tích hợp cơ 

sở dữ liệu 

thống kê, 

kiểm kê 

Ghi 

chú 

Dữ liệu 

không gian 

kiểm kê đất 

đai  

(GML) 

Dữ liệu 

thuộc tính 

thống kê, 

kiểm kê đất 

đai (XML) 

Dữ liệu hồ sơ quét (PDF) 

Siêu dữ liệu 

thống kê, 

kiểm kê đất 

đai 

(XML) 

Báo cáo các loại (trang) Biểu, bảng (trang A3) 

Tổng 

Trong đó 

Tổng 

Trong đó 

Trang 

A3 

Trang 

A4 

Trang 

A3 

Trang 

A4 

A Dữ liệu thống kê                       

I Cấp xã                       

1 xã 1                       

  Năm 2000             

  Năm 2001             

  ….                       

2 xã 2                       

  Năm 2000                       

  Năm 2001                       

  ….                       

II Cấp huyện                       

  Năm 2000                       

  Năm 2001                       

  ….                       
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III Cấp tỉnh                       

  Năm 2000                       

  Năm 2001                       

  ….                       

B Dữ liệu kiểm kê                       

I Cấp xã                       

1 xã 1                       

  Năm 20…                       

  Năm 20…                       

  ….                       

2 xã 2                       

  Năm 20…                       

  Năm 20…                       

  ….                       

II Cấp huyện                       

  Năm 20…                       

  Năm 20…                       

  ….                       

III Cấp tỉnh                       
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    Mẫu số 17.3.1 

BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI  

(Kèm theo …………………………………) 

  

STT Nội dung cộng việc Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Ghi chú  

A B 1 
               

2  
                                                                                                           3  

A 
 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG 

KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ 
      

I 

 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG 

KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ CỦA 

CÁC KỲ TRƯỚC 

      

1 
Dữ liệu năm thống kê (Từ năm 2000- 20... 

* số xã) 

Dữ liệu/năm 

thống kê 
    

2  Dữ liệu kỳ kiểm kê (... kỳ kiểm kê * số xã) 
Dữ liệu/Kỳ 

kiểm kê 
    

3 Dữ liệu hồ sơ quét        

3.1 Quét trang A3       

a 
Quét trang A3 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A3     

  Xã ……       

  Xã ……       

  Xã ……       

  ……………………………………       
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b 
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A3     

  Xã ……       

  Xã ……       

  Xã ……       

  ……………………………………       

3.2 Quét trang A3       

a 
Quét trang A4 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A4      

  Xã ……       

  Xã ……       

  Xã ……       

  ……………………………………       

b 
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A4      

  Xã ……       

  Xã ……       

  Xã ……       

  ……………………………………       

4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 

kiểm kê đất đai (xã/lớp dữ liệu theo tỷ lệ 

bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất của xã) 

      

  Tỷ lệ 1/1.000 Lớp dữ liệu   Mỗi xã  có loại tỷ lệ bản 1/1.000  = 1 lớp dữ liệu  

   Tỷ lệ 1/2.000 Lớp dữ liệu   Mỗi xã  có loại tỷ lệ bản 1/2.000  = 1 lớp dữ liệu  

    Tỷ lệ 1/5.000 Lớp dữ liệu   Mỗi xã  có loại tỷ lệ bản 1/5.000  = 1 lớp dữ liệu  

   Tỷ lệ 1/10.000 Lớp dữ liệu   Mỗi xã  có loại tỷ lệ bản 1/10..000  = 1 lớp dữ liệu  
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II 

 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG 

KÊ ĐẤT ĐAI CẤP XÃ CỦA KỲ HIỆN 

TẠI  

    Thực hiện đồng thời với công tác thống kê đất đai 

1 Dữ liệu năm thống kê (1 năm thống kê) 
Dữ liệu năm 

thống kê/xã 
    

2 Dữ liệu kiểm kê (1 kỳ kiểm kê) 
Dữ liệu kỳ 

kiểm kê/xã 
    

3 Dữ liệu hồ sơ quét       

3.1 Quét trang A3       

a 
Quét trang A3 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A3     

  Xã ……       

  Xã ……       

  ……………………………………       

b 
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A3     

  Xã ……       

  Xã ……       

  ……………………………………       

3.2 Quét trang A4       

a 
Quét trang A4 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A4      

  Xã ……       

  Xã ……       

  ……………………………………       

b 
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A4      

  Xã ……       
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  Xã ……       

  ……………………………………       

4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 

kiểm kê đất đai (xã/lớp dữ liệu theo tỷ lệ 

bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất của xã) 

      

  Tỷ lệ 1/1.000 Lớp dữ liệu   Mỗi xã  có loại tỷ lệ bản 1/1.000  = 1 lớp dữ liệu  

   Tỷ lệ 1/2.000 Lớp dữ liệu   Mỗi xã  có loại tỷ lệ bản 1/2.000  = 1 lớp dữ liệu  

    Tỷ lệ 1/5.000 Lớp dữ liệu   Mỗi xã  có loại tỷ lệ bản 1/5.000  = 1 lớp dữ liệu  

   Tỷ lệ 1/10.000 Lớp dữ liệu   Mỗi xã  có loại tỷ lệ bản 1/10..000  = 1 lớp dữ liệu  

B 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG 

KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN 
      

I 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG 

KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN 

CỦA CÁC KỲ TRƯỚC 

      

1 
 Dữ liệu thống kê (Từ năm 2000- 20... là 

…. năm) 

Năm thống 

kê/huyên 
    

2 
Dữ liệu kiểm kê 

(... kỳ kiểm kê) 

Kỳ kiểm 

kê/huyện 
    

3 Dữ liệu hồ sơ Quét giấy tờ pháp lý        

3.1  Quét trang A3       

  
Quét trang A3 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A3     

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A3     

3.2 Quét trang A4       

  
Quét trang A4 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A4     
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Quét trang A4 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A4     

4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 

kiểm kê đất đai (huyện/lớp dữ liệu theo tỷ 

lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện) 

      

  Tỷ lệ 1/5000 Lớp dữ liệu   Mỗi huyên  có loại tỷ lệ bản 1/5.000  = 1 lớp dữ liệu  

  Tỷ lệ 1/10000 Lớp dữ liệu   Mỗi huyện có loại tỷ lệ bản 1/10.000  = 1 lớp dữ liệu  

  Tỷ lệ 1/25000 Lớp dữ liệu   Mỗi huyện  có loại tỷ lệ bản 1/25.000  = 1 lớp dữ liệu  

II 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆUTHỐNG 

KÊ,  KIỂM KẾ ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN 

CỦA KỲ HIỆN TẠI 

      

1 Dữ liệu thống kê (01 năm thống kê) 

Dữ liệu năm 

thống 

kê/Huyện 

    

2 Dữ liệu kiểm kê (01 kỳ kiểm kê) 
Dữ liệu kỳ 

kiểm kê/Huyện 
    

3 Dữ liệu hồ sơ quét       

3.1  Quét trang A3       

  
Quét trang A3 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A3     

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A3     

3.2 Quét trang A4       

  
Quét trang A4 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A4     

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A4     
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4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 

kiểm kê đất đai (huyện/lớp dữ liệu theo tỷ 

lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện) 

      

  Tỷ lệ 1/5000 Lớp dữ liệu   Mỗi huyên có loại tỷ lệ bản 1/5.000  = 1 lớp dữ liệu  

  Tỷ lệ 1/10000 Lớp dữ liệu   Mỗi huyện có loại tỷ lệ bản 1/10.000  = 1 lớp dữ liệu  

  Tỷ lệ 1/25000 Lớp dữ liệu   Mỗi huyện  có loại tỷ lệ bản 1/25.000  = 1 lớp dữ liệu  

C 
 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG 

KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH 
      

I 

 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG 

KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH  

CỦA CÁC KỲ TRƯỚC 

      

1 
Dữ liệu thống kê đất đai (Từ năm 2000 đến 

20….) 

Năm thống 

kê/tỉnh 
    

2 
Dữ liệu kiểm kê (năm 2000-2005-2010-

2015) 

Kỳ kiểm 

kê/tỉnh 
    

3 Dữ liệu hồ sơ quét     

3.1  Quét trang A3       

  
Quét trang A3 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A3     

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A3     

3.2 Quét trang A4       

  
Quét trang A4 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A4     

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A4     
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4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian 

kiểm kê đất đai (Tỉnh/lớp dữ liệu theo tỷ lệ 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện) 

      

  Tỷ lệ 1/25.000 
Lớp dữ 

liệu/tỉnh 
    

  Tỷ lệ 1/50.000 Lớp dữ liệu     

  Tỷ lệ 1/100.000 Lớp dữ liệu     

III 

 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG 

KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH 

KỲ HIỆN TẠI 

      

1 Dữ liệu thống kê đất đai (01 năm thống kê) 
Năm thống 

kê/tỉnh 
    

2 Dữ liệu kiểm kê (01  kỳ kiểm kê) 
Kỳ kiểm 

kê/tỉnh 
    

3 Dữ liệu hồ sơ quét     

3.1  Quét trang A3       

  
Quét trang A3 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A3     

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A3     

3.2 Quét trang A4       

  
Quét trang A4 của nội dung công 

việc_Thống kê đất đai 
Trang A4     

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kiểm 

kê đất đai 
Trang A4     
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    Mẫu số 17.4 

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

Huyện …………………… (hoặc tỉnh) 

(Kèm theo …………………………………) 

STT Nội dung cộng việc Đơn vị tính 
Khối 

lượng 
Ghi chú  

A B 1                   2                                                         3  

A 

 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP 

HUYỆN 

      

I 

 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP 

HUYỆN CỦA CÁC KỲ TRƯỚC 

      

1 
Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất (01 kỳ đầu + 01 

kỳ cuối)  

Bộ dữ liệu 

/Kỳ quy 

hoạch 

    

2 
Dữ liệu kế hoạch sử dựng đất (01 năm kế hoạch 

gần nhất) 

Bộ dữ liệu 

Năm kế 

hoạch 

    

3 Dữ liệu hồ sơ quét       

3.1  Quét trang A3       

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Quy 

hoạch sử dụng đất 
Trang A3     

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kế hoạch 

sử dụng đất  
Trang A3     

3.2 Quét trang A4       

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Quy 

hoạch sử dụng đất 
Trang A4     

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kế hoạch 

sử dụng đất  
Trang A4     

4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy 

hoạch sử dụng đất (huyện/lớp dữ liệu theo tỷ lệ 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện 

    
01 lớp trên/ huyện tương 

ứng với loại tỷ lệ bản đồ 

  Tỷ lệ 1/5.000 Lớp DL     

  Tỷ lệ 1/10.000 Lớp DL     

  Tỷ lệ 1/25.000 Lớp DL     

II 

 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP 

HUYỆN CỦA  KỲ HIỆN TẠI 

    

 Thực hiện đồng thời với 

công tác lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

1 
Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất (01 kỳ quy 

hoạch  

Bộ dữ liệu 

/Kỳ quy 

hoạch 
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2 
Dữ liệu kế hoạch sử dựng đất (01 năm kế 

hoạch) 

Bộ dữ liệu 

Năm kế 

hoạch 

    

3 Dữ liệu hồ sơ quét       

3.1  Quét trang A3       

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Quy 

hoạch sử dụng đất 
Trang A3     

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kế hoạch 

sử dụng đất  
Trang A3     

3.2 Quét trang A4       

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Quy 

hoạch sử dụng đất 
Trang A4     

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kế hoạch 

sử dụng đất  
Trang A4     

4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy 

hoạch sử dụng đất (huyện/lớp dữ liệu theo tỷ lệ 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện 

    
01 lớp trên/ huyện tương 

ứng với loại tỷ lệ bản đồ 

  Tỷ lệ 1/5.000 Lớp DL     

  Tỷ lệ 1/10.000 Lớp DL     

  Tỷ lệ 1/25.000 Lớp DL     

B 
XÂY DỰNG CSDL QUY HOẠCH, KẾ 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH 
      

I 

XÂY DỰNG CSDL QUY HOẠCH, KẾ 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH CỦA 

CÁC KỲ TRƯỚC 

      

1 
Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất (01 kỳ đầu + 01 

kỳ cuối)  

Bộ dữ liệu 

/Kỳ quy 

hoạch 

    

2 
Dữ liệu kế hoạch sử dựng đất (01 năm kế hoạch 

gần nhất) 

Bộ dữ liệu 

Năm kế 

hoạch 

    

3 Dữ liệu hồ sơ quét       

3.1  Quét trang A3       

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Quy 

hoạch sử dụng đất 
Trang A3     

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kế hoạch 

sử dụng đất  
Trang A3     

3.2 Quét trang A4       

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Quy 

hoạch sử dụng đất 
Trang A4     

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kế hoạch 

sử dụng đất  
Trang A4     

4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy 

hoạch sử dụng đất (tỉnh/lớp dữ liệu theo tỷ lệ 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện 

    
01 lớp trên/tỉnh tương ứng 

với loại tỷ lệ bản đồ 

  Tỷ lệ 1/25.000 Lớp DL     

  Tỷ lệ 1/50.000 Lớp DL     
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  Tỷ lệ 1/100.000 Lớp DL     

II 

 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY 

HOẠCH, KẾ HOẠCH  SỬ DỤNG ĐẤT 

CẤP TỈNH CỦA  KỲ HIỆN TẠI 

    

 Thực hiện đồng thời với 

công tác lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

1 
Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất (01 kỳ quy 

hoạch  

Bộ dữ liệu 

/Kỳ quy 

hoạch 

    

2 
Dữ liệu kế hoạch sử dựng đất (01 năm kế 

hoạch) 

Bộ dữ liệu 

Năm kế 

hoạch 

    

3 Dữ liệu hồ sơ quét       

3.1  Quét trang A3       

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Quy 

hoạch sử dụng đất 
Trang A3     

  
Quét trang A3 của nội dung công việc_Kế hoạch 

sử dụng đất  
Trang A3     

3.2 Quét trang A4       

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Quy 

hoạch sử dụng đất 
Trang A4     

  
Quét trang A4 của nội dung công việc_Kế hoạch 

sử dụng đất  
Trang A4     

4 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy 

hoạch sử dụng đất (Tỉnh/lớp dữ liệu theo tỷ lệ 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện 

    
01 lớp trên/Tỉnh tương ứng 

với loại tỷ lệ bản đồ 

  Tỷ lệ 1/25.000 Lớp DL     

  Tỷ lệ 1/50.000 Lớp DL     

  Tỷ lệ 1/100.000 Lớp DL     
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    Mẫu số 17.5 

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT 

Huyện …………………… 

(Kèm theo …………………………………) 

     

STT Nội dung cộng việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú  

A B 1 2 3 

1 Dữ liệu giá đất, gồm:  
Bộ dữ 

liệu/huyện  
1 

 01 bộ dữ 

liệu/huyện và mỗi 

xã 1 bộ cho cấp xã 

  Xã A Bộ dữ liệu/xã      

  Xã B Bộ dữ liệu/xã      

  …………………………………………       

2 Dữ liệu hồ sơ quét        

2.1 Quét trang A3 Trang     

2.2 Quét trang A4 Trang     

3 Thửa đất có dữ liệu thuộc tính giá đất       

3.1 
Dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đối với địa phương đã 

ban hành bảng giá đất đến từng thửa đất(*) 
Thửa 100   

3.2 Dữ liệu giá đất cụ thể(**) Thửa 100   

3.3 Dữ liệu giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất Thửa 20   

3.4 
Dữ liệu giá đất chuyển nhượng trên thị trường theo 

Phiếu thu thập thông tin về thửa đất 
Thửa 20   

3.5 

Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn 

đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, hệ số 

điều chỉnh giá đất (đối với thửa đất đã có Phiếu chuyển 

thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai) 

Thửa 100   

     

 Lưu ý:    

 
(*)Dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đối với địa phương đã ban hành bảng giá đất đến từng thửa đất: Chỉ tính 

cho các thửa đất trong bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành đến từng thửa đất. 

 (**)Dữ liệu giá đất cụ thể: các thửa đất được ban hành giá cụ thể.   
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