
ĐỀ CƯƠNG 

(Kèm theo Công văn số           /BNV-BCĐ ngày     /6/2020  

của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Bộ Nội vụ). 

 

I. BỘ TÀI CHÍNH 

1. Tình hình và kết quả cấp kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Dự án 513 tại 

các Bộ, ngành có liên quan. 

2. Tình hình và kết quả thực hiện việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung 

ương cho các tỉnh không tự cân đối được ngân sách cho việc triển khai thực hiện Dự 

án 513 tại địa phương. 

II. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Kết quả cung cấp bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN 2000 trên đất 

liền và trên biển để các địa phương triển khai thực hiện Dự án 513;  

2. Việc phối hợp giải quyết các khu vực chồng lấn địa giới hành chính cấp tỉnh 

do lịch sử để lại và mới phát sinh; 

3. Tình hình và kết quả xây dựng phương án kỹ thuật phân định ranh giới quản 

lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển; 

4. Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật lập hồ 

sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp; 

5. Tình hình và kết quả thực xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính; 

6. Việc quản lý, sử dụng ngân sách được cấp để triển khai thực hiện Dự án 513. 

III. UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

1. Tình hình và kết quả giải quyết các khu vực bất cập về địa giới đơn vị hành 

chính các cấp do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa 

chất tự nhiên, lũ lụt hoặc do có sự không thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính lập theo Chỉ thị số 364-CT và thực tế quản lý; 

2. Việc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan 

trong quá trình xây dựng phương án kỹ thuật phân định ranh giới quản lý hành chính 

biển, đảo; 

3. Việc tiếp nhận và sử dụng bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN 2000 

trên đất liền và trên biển (nếu có) để triển khai thực hiện Dự án 513 tại địa phương; 

4. Tình hình và kết quả thực hiện các hạng mục công việc hoàn thiện, hiện đại 

hóa hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của địa phương; cụ thể là: 
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TT Hạng mục công việc Đơn vị 

tính 

Khối lượng Ghi chú 

tăng (+) 

giảm (-) 
Thiết kế 

KT-DT 

Thực tế 

thi công 

I MỐC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH     

1 Tổng số mốc phục vụ kiểm tra, nt Mốc    

1.1 Đúc mốc mới, chôn mới 
Mốc 

   

1.2 Khôi phục mốc 364 bị mất 
Mốc 

   

1.3 Sửa chữa, tu bổ mốc, gắn tâm mốc  
Mốc 

   

1.4 Đo tọa độ mốc 
Mốc 

   

2 Số mốc 364 bị hủy 
Mốc 

   

II BẢN ĐỒ ĐGHC     

1 Thành lập bản đồ ĐGHC Mảnh    

1.1 Bản đồ tỷ lệ 1:2.000 
Mảnh 

   

1.2 Bản đồ tỷ lệ 1:5.000 
Mảnh 

   

1.3 Bản đồ tỷ lệ 1: 10.000 
Mảnh 

   

1.4 Bản đồ tỷ lệ 1: 25.000 
Mảnh 

   

1.5 Bản đồ tỷ lệ 1 : 50.000 
Mảnh 

   

2 Thành lập hồ sơ ĐGHC cấp xã     

2.1 Số đơn vị hành chính Đơn vị    

2.2 Số hồ sơ ĐGHC Bộ    

3 Thành lập hồ sơ ĐGHC cấp huyện     

3.1 Số đơn vị hành chính Đơn vị    

3.2 Số hồ sơ ĐGHC Bộ    

4 Thành lập hồ sơ ĐGHC cấp tỉnh     

4.1 Số đơn vị hành chính Đơn vị    

4.2 Số hồ sơ ĐGHC Bộ    

5. Kết quả kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

6. Kết quả thẩm định, nghiệm thu của liên ngành trung ương; 
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7. Việc quản lý, sử dụng ngân sách địa phương và nguồn kinh phí ngân sách 

trung ương hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án 513./. 
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