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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
(Ban hành kèm theo Quyết định số:158 /QĐ-BCĐ ngày27 tháng02 năm 2021 của
Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 Bộ Nội vụ)
–––––
Thực hiện 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, Trưởng Ban Chỉ đạo
triển khai thực hiện Dự án 513 Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện Dự án 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.
2. Yêu cầu
Quá trình triển khai phải bảo đảm dân chủ, khách quan, hiệu quả và tiết
kiệm trong thực hiện Dự án.
II. NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Xác định địa giới hành chính cấp tỉnh tại khu vực do lịch sử để lại
a) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng theo dõi, nắm chắc ý kiến
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm hoàn thành việc xác định
địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại khu vực
Nam núi Hải Vân và hòn Sơn Chà.
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan
trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tiến
hành xác định đường địa giới hành chính ở thực địa tại khu vực Nam núi Hải
Vân và hòn Sơn Chà sau khi có quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền để
chuyển vẽ lên bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa.
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Thời gian thực hiện: Hoàn thành sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định giải
quyết của cấp có thẩm quyền.
2. Xác định địa giới hành chính cấp tỉnh tại khu vực mới phát sinh
a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động
phối hợp thỏa thuận phương án giải quyết các khu vực có sự không thống nhất
về địa giới hành chính giữa thực tế quản lý với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính
đã lập theo Chỉ thị số 364-CT.
Trường hợp không thỏa thuận được phương án giải quyết thì lập hồ sơ
báo cáo Bộ Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương nghiên
cứu hồ sơ đề nghị của các địa phương để hoàn thiện phương án giải quyết các
khu vực có sự không thống nhất về địa giới hành chính giữa thực tế quản lý với
hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị số 364-CT trình cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2021.
3. Xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển
a) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các
Bộ, cơ quan trung ương liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương có biển:
- Hoàn thiện phương án giải quyết 08 cặp tỉnh chưa thống nhất ranh giới
quản lý hành chính trên biển, gồm: (1) Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng
Ninh, (2) thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình, (3) tỉnh Nam Định và tỉnh
Ninh Bình, (4) tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, (5) tỉnh Bình Định
và tỉnh Phú Yên, (6) tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, (7) tỉnh Khánh Hòa và
tỉnh Ninh Thuận, (8) tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận.
- Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xác
định ranh giới quản lý hành chính trên biển giữa các đơn vị hành chính cấp tỉnh,
cấp huyện và cấp xã.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2021.
b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan
trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có
biển hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ xác định ranh giới hành chính trên biển để bàn
giao cho các địa phương sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2022.
4. Kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính
của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Tổ chức phúc tra theo ý kiến kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật
- Ủy ban nhân dân 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: Đà
Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Lào
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Cai, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Sơn La, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Kạn, Điện
Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình
Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây
Ninh, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang có trách nhiệm sửa chữa theo ý
kiến kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật và gửi hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các
cấp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức phúc tra.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan
trung ương và Ủy ban nhân dân 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu
trên tiến hành phúc tra sau sửa chữa và có báo cáo kết quả gửi Bộ Nội vụ để tổ
chức thẩm định công nhận số lượng, chất lượng bộ sản phẩm của Dự án.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2021.
b) Kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của 17
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ủy ban nhân dân 17 tỉnh, gồm: Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên
Bái, Hòa Bình, Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà
Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và
Long An có trách nhiệm gửi hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của địa
phương đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật theo
quy định.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan
trung ương và Ủy ban nhân dân 17 tỉnh nêu trên tiến hành kiểm tra nghiệm thu
kỹ thuật lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp do địa phương thực hiện;
tiến hành phúc tra sau sửa chữa và có báo cáo kết quả gửi Bộ Nội vụ để tổ chức
thẩm định công nhận số lượng, chất lượng bộ sản phẩm của Dự án.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2021.
5. Thẩm định công nhận số lượng, chất lượng sản phẩm của Dự án
của địa phương
a) Ủy ban nhân dân 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: Đà
Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương,
Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn,
Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng,
Lào Cai, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Gia Lai,
Kon Tum, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Long An và
Tiền Giang có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, tổ chức thẩm
định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp
của địa phương.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV/2021.
b) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy
ban nhân dân 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu trên tiến hành tổ
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chức thẩm định công nhận số lượng, chất lượng các sản phẩm của Dự án của
địa phương.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I/2022.
6. Xây dựng và nghiệm thu hệ thống cơ sở dữ liệu về địa giới hành
chính; tổ chức tập huấn, bàn giao sản phẩm của Dự án đến các Bộ, cơ quan
trung ương và địa phương
a) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính
Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng
cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
sau khi được công nhận số lượng, chất lượng của Dự án và lập hồ sơ đề nghị Bộ
Nội vụ xem xét, tổ chức thẩm định công nhận chất lượng cơ sở dữ liệu về địa
giới hành chính của các địa phương.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II/2023.
b) Nghiệm thu hệ thống cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành tổ chức thẩm định
công nhận chất lượng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2023.
c) 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 địa giới hành chính
đến các Bộ, cơ quan, địa phương
- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan
trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 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 địa giới hành chính đến các
Bộ, cơ quan, địa phương.
- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội nghị bàn giao cơ
sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp cho các địa phương quản lý, sử dụng.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2023.
7. Tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án
a) Các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương gửi về Bộ Nội vụ báo cáo tổng kết công tác triển khai
thực hiện Dự án theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2023.
b) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo và tổ chức
hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án trong cả nước.
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Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV/2023.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg
ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này để chủ động tổ chức
triển khai thực hiện.
2. Giao Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổ
Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 tham mưu, giúp Lãnh đạo
các Bộ, cơ quan trung ương trong Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ban
Chỉ đạo về kết quả thực hiện Kế hoạch.
3. Quá trình triển khai thực hiện, các Bộ, cơ quan trung ương liên quan và
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời phản ánh
những khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ đạo để xem xét, giải quyết./.

