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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện các hạng mục công việc Dự án 

“Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp 

tỉnh Lạng Sơn” giai đoạn 2021 - 2023 

 

 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới 

hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; 

 Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, 

bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” 

theo Quyết  định số 513/QĐ-TTg  ngày  02/5/2012, Quyết  định  số 874/QĐ-

TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-BCĐ ngày 27/02/2021 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện Dự án 513 Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án 

“Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở 

dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2021 - 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án “Hoàn thiện, hiện 

đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới 

hành chính” tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật- Dự toán 

dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh 

Lạng Sơn” (Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn); 

Trên cơ sở khối lượng, tiến độ hạng mục công việc đã thi công tại 11 

huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, để đảm bảo kịp thời tiến 

độ triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn theo yêu cầu của Thủ tướng 

chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các 

hạng mục công việc Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính các cấp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ 

của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây 

dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo đúng quy định tại Quyết định số 

513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ đối với đơn vị hành 
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chính tỉnh Lạng Sơn, 11 huyện, thành phố và 200 xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính (ĐGHC) phải đảm bảo 

theo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, được xác lập đầy đủ tính 

pháp lý; đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ. 

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Nội dung triển khai trong năm 2021 

1.1. Hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp trên cơ sở kết quả kiểm tra 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Nội dung công việc: 

- Hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp trên cơ sở kết quả kiểm tra 

của bộ Tài nguyên và Môi trường (Trên cơ sở biên bản kiểm tra của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, tháng 12/2020); 

- Báo cáo đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành phúc tra đối với 

kết quả sửa chữa, hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp. 

- Trên cơ sở kết quả phúc tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau khi 

đơn vị thi công và địa phương tiến hành sửa chữa) tiến hành biên tập, nhân bản 

bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp.  

Đơn vị triển khai: 

- Đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn:  

+ Chuẩn bị các nội dung về kỹ thuật, tài liệu báo cáo thực hiện kiểm tra kỹ 

thuật, sửa chữa bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh theo yêu cầu kết quả 

kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

+ Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã liên quan thực hiện rà soát, đề xuất tổ chức hiệp thương lại các 

tuyến ĐGHC bị phá vỡ do phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở kết quả kiểm tra 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu có). 

- Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp, tổ chức kiểm tra, 

nghiệm thu bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh trước khi gửi báo cáo, đề 

nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành phúc tra. 

Thời gian hoàn thành: trước tháng 6 năm 2021. 

1.2. Ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ ĐGHC 

Nội dung công việc: Tổ chức ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ ĐGHC các cấp 

tại các ĐVHC có liên quan; 

Đơn vị triển khai: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã, Đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn; 

Thời gian hoàn thành: trong tháng 6 năm 2021. 

1.3. Hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định cấp nhà nước thẩm định, 

nghiệm thu số lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 
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Nội dung công việc: Hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình Hội 

đồng thẩm định cấp nhà nước thẩm định, nghiệm thu chất lượng bộ hồ sơ, bản 

đồ ĐGHC tỉnh Lạng Sơn; 

Đơn vị triển khai: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Đơn vị thi công dự án 513 tỉnh Lạng Sơn; 

Thời gian hoàn thành: từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021. 

2. Nội dung, nhiệm vụ triển khai trong năm 2022 

2.1. Nội dung công việc:  

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp nhà nước về số 

lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC, tổ chức bàn giao, đưa vào quản lý, sử 

dụng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC và mốc ĐGHC các cấp của tỉnh theo quy định. 

2.2. Đơn vị triển khai:  

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đơn vị thi 

công dự án 513 tỉnh Lạng Sơn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

2.3. Thời gian hoàn thành: Dự kiến Quý I, II năm 2021 (sau khi có kết quả 

thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp nhà nước). 

3. Nhiệm vụ triển khai trong năm 2023 

3.1. Tiếp nhập quy trình công nghệ cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ 

liệu về ĐGHC các cấp từ Bộ Nội vụ 

Nội dung công việc: Tiếp nhận cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp của tỉnh; tổ 

chức tập huấn, cung cấp sản phẩm cơ sở dữ liệu và chuyển giao quy trình công 

nghệ cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu về ĐGHC đến UBND cấp huyện, 

cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Đơn vị triển khai: Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức các hội nghị tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ liên quan, bàn giao 

cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp của tỉnh. 

Thời gian hoàn thành: Dự kiến Quý III/2023 (trên cơ sở yêu cầu về tiến độ 

thời gian của Bộ Nội vụ). 

3.2. Tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án 

Nội dung thực hiện: xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết công 

tác triển khai thực hiện Dự án theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. 

Đơn vị triển khai: Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian hoàn thành: trong Quý III/2023 (trên cơ sở yêu cầu về tiến độ 

thời gian của Bộ Nội vụ). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ 

Là đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, 

tham mưu triển khai các nội dung theo kế hoạch này; 
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Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh Lạng 

Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét cân đối kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục công 

việc tiếp theo của Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn; 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiệm thu 

khối lượng thi công Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn trước khi gửi báo cáo, đề nghị Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tiến hành phúc tra và trình Hội đồng thẩm định cấp 

nhà nước thẩm định số lượng, chất lượng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC; 

Quản lý, lưu trữ và sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác cơ sở 

dữ liệu về ĐGHC các cấp của tỉnh (sau khi được Bộ Nội vụ bàn giao, quản lý); 

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác cơ sở dữ 

liệu về ĐGHC các cấp cho các đơn vị có liên quan theo quy định.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hướng dẫn, xử lý những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn, kỹ thuật 

trong quá trình thực hiện; phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra kỹ thuật các quy định 

lập hồ sơ, bản đồ ĐGHC trước khi báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền phúc 

tra, thẩm định theo quy định; 

Phối hợp với Sở Nội tổ chức tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng 

phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về ĐGHC các cấp cho 

các đơn vị có liên quan theo quy định.  

3. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh 

phí, báo cáo UBND tỉnh xem xét cân đối kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện 

các hạng mục công việc tiếp theo của Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn; hướng dẫn, 

kiểm tra việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ theo quy định.  

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ thẩm định dự toán kinh phí tổ chức 

triển khai thực hiện các hạng mục công việc tiếp theo của Dự án 513 tỉnh Lạng 

Sơn. 

5. Ủy ban nhân các huyện, thành phố 

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường đơn vị thi công Dự 

án 513 tỉnh Lạng Sơn trong việc tổ chức thực hiện các công việc liên quan trực 

tiếp đến địa phương; 

 Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi 

quản lý trong việc tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện các hạng mục công 

việc liên quan đến ĐGHC của địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh; 

Bố trí Hội trường, phòng họp và các điều kiện để tổ chức các Hội nghị ký 

xác nhận pháp lý bộ hồ sơ ĐGHC các cấp tại các ĐVHC có liên quan theo nội 

dung Kế hoạch này; 
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Chỉ đạo UBND cấp xã liên quan bố trí địa điểm làm việc, hồ sơ, tài liệu và 

các điều kiện để tổ chức ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ ĐGHC các cấp tại các 

ĐVHC có liên quan theo nội dung Kế hoạch này. 

6. Đơn vị thi công Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn 

Tham mưu, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường UBND 

cấp huyện, cấp xã có liên quan chuẩn bị bản đồ, hồ sơ, tài liệu, đảm bảo các điều 

kiện cần thiết, đề xuất tổ chức hiệp thương lại các tuyến ĐGHC bị phá vỡ do 

phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở kết quả kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (nếu có); 

Phối hợp với các đơn vị thi công tại các tỉnh giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn 

triển khai các nội dung về tiếp biên bộ bản đồ ĐGHC đảm bảo các quy định, tiêu 

chuẩn kỹ thuật; 

Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ 

cho công tác kiểm tra, nghiệm thu các cấp đối với sản phẩm của Dự án 513 tỉnh 

Lạng Sơn. 

7. Đơn vị Tư vấn kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện nghiệm thu sản phẩm Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn theo quy định kỹ 

thuật hiện hành của Nhà nước. Báo cáo, chịu trách nhiệm trước Tổ kiểm tra 

nghiệm thu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định cấp nhà nước về 

kết quả kiểm tra nghiệm thu sản phẩm Dự án 513 tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm 

bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- BCĐ Dự án 513 Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ Dự án 513 tỉnh; 

- Các Sở: NV, TC, TN&MT, KH&ĐT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đơn vị thi công: TT. Biên giới và Địa giới,  

  TT. Điều tra - Xử lý dữ liệu Đo đạc bản đồ; 

- TT. Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc  

   và bản đồ; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các phòng: KT, THNC, TT. TH-CB; 

-Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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