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KẾ HOẠCH 

Triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính  

cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” 

 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 411-

TB/TU ngày 10/02/2022 về việc dự án Lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, huyện trên 

địa bàn tỉnh và phân bổ kinh phí kết dư ngân sách năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018; 

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính 

các cấp; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện 

Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận” nhằm phục vụ công tác quản lý - điều hành tại các cơ quan công sở của tỉnh 

Ninh Thuận. 

Bản đồ hành chính các cấp tỉnh Ninh Thuận thành lập phục vụ mục đích phát 

triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đây là tài liệu phục vụ 

cho các cấp lãnh đạo trong việc nghiên cứu quản lý lãnh thổ, từ đó đưa ra các quyết 

định về quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Ngoài 

ra bản đồ còn được sử dụng để giảng dạy trong các nhà trường về địa lý, lãnh thổ 

và nâng cao dân trí. 

Bản đồ hành chính các cấp tỉnh Ninh Thuận nhằm thể hiện sự phân chia các 

đơn vị hành chính, đặc điểm phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn và tương 

quan vị trí của các đơn vị hành chính lân cận. Đây còn là tài liệu nền cơ sở để xây 

dựng các loại bản đồ chuyên ngành khác và là tài liệu hữu ích giúp cho các nhà 
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lãnh đạo của địa phương cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc 

nghiên cứu lãnh thổ, mối quan hệ hợp tác của địa phương với các khu vực trong 

nước cũng như trên toàn thế giới, từ đó đưa ra các quyết định chính xác về quy 

hoạch, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và các đối 

tác hiện tại và trong tương lai.  

 Đặc biệt, dữ liệu bản đồ hành chính dạng số là cơ sở cho việc cập nhật các 

thay đổi về kinh tế, văn hóa xã hội và các yếu tố khác trên địa bàn tỉnh một cách dễ 

dàng, đồng thời đây còn là tài liệu chính thống để tích hợp vào cơ sở dữ liệu địa lý 

của tỉnh khi cần. 

Ngoài ra, hệ thống bản đồ này cũng sẽ là tài liệu cung cấp cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức của tỉnh cũng như toàn thể Nhân dân nguồn thông tin 

tổng thể, trực quan về không gian địa lý - phân bố lãnh thổ hành chính các cấp 

trong tỉnh Ninh Thuận, trong toàn quốc và trên toàn thế giới, nhằm nâng cao kiến 

thức về không gian địa lý - lãnh thổ hành chính của nhân dân, khơi dậy trong đồng 

bào các dân tộc ý thức, trách nhiệm về chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của 

Tổ quốc. 

2. Yêu cầu: Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận” phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau: 

a) Về nội dung: 

Thể hiện được hiện trạng phân chia hành chính cơ bản nhất trong mỗi loại 

bản đồ. 

Thể hiện được các đặc trưng cơ bản của các điều kiện tự nhiên - xã hội trên 

lãnh thổ như: hệ thống thủy văn, mạng lưới giao thông, các yếu tố dân cư, kinh tế, 

văn hóa - xã hội nổi bật. 

b) Về hình thức:  

Hệ thống bản đồ phải được thiết kế để đảm bảo kích thước phù hợp với 

không gian treo tường của địa phương.  

Các bản đồ phải được biên tập trình bày theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định. 

c) Về kinh phí: 

Sử dụng kinh phí của Dự án hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định và phù hợp 

với tình hình thu chi ngân sách của tỉnh. 

Tiến độ thực hiện các hạng mục của Dự án phải đảm bảo theo quy định của 

Dự án được phê duyệt. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:  

1. Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận: 

a) Bản đồ hành chính cấp tỉnh, kích thước 4 khổ A0 (1,6m x 2,2m): 

- Thành lập bản tác giả (Biên tập kỹ thuật; Xây dựng bản tác giả ở dạng số; 

Biên tập hoàn thiện bản tác giả) trên cơ sở sử dụng Bản đồ hành chính tỉnh Ninh 

Thuận là sản phẩm chế in offset 4 khổ A0 rời của dự án “Hiện chỉnh, biên tập và 

chế in bản đồ hành chính cấp tỉnh khu vực nam trung bộ” do Cục Đo đạc bản đồ và 

Thông tin địa lý thực hiện năm 2018 và Hồ sơ địa giới hành chính Dự án 513 của 

tỉnh. 

- Tổng số lượng bản đồ in offset là 70 bộ (Cung cấp 01 bản đồ/Sở, ban, 

ngành; đối với các Chi cục chỉ cung cấp đối với các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ 

liên quan đến việc sử dụng bản đồ; riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cung cấp theo nhu cầu để phục vụ lực lượng vũ 

trang); trong đó: 

+ Gia công đóng khung gỗ, mặt Meca: 50 bộ. 

+ 20 bản đồ in offset chưa gia công đóng khung gỗ, cung cấp đến các cơ 

quan, đơn vị để tổ chức gia công đóng khung từ nguồn kinh phí của đơn vị hoặc từ 

nguồn xã hội hóa nhằm tiết kiệm kinh phí. 

b) Bản đồ hành chính cấp huyện, kích thước 4 khổ A0 (1,6m x 2,2m): 

- Thành lập bản tác giả (Biên tập kỹ thuật; Xây dựng bản tác giả ở dạng số; 

Biên tập hoàn thiện bản tác giả) Bản đồ hành chính cấp huyện: 07 đơn vị hành 

chính (trong đó sẽ bao gồm tập bản đồ hành chính cấp xã). 

- Số lượng bản đồ in offset là 105 bộ (Cung cấp 08 bản đồ/huyện; các đơn vị 

còn lại cung cấp 01 bản đồ/đơn vị; riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công 

an cấp huyện, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện cung cấp theo nhu cầu để phục vụ 

lực lượng vũ trang). Trong đó: 

+ Gia công đóng khung gỗ, mặt Meca: 14 bộ. 

+ 91 bản đồ in offset chưa gia công đóng khung gỗ, cung cấp đến các cơ 

quan, đơn vị để tổ chức gia công đóng khung từ nguồn kinh phí của đơn vị hoặc từ 

nguồn xã hội hóa nhằm tiết kiệm kinh phí. 

Đối với các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng bản đồ hành chính cấp 

tỉnh, cấp huyện sau khi Dự án hoàn thành, Sở Nội vụ cung cấp file dữ liệu để các 

đơn vị thực hiện in ấn bản đồ theo nhu cầu từ nguồn kinh phí của đơn vị hoặc 

nguồn xã hội hóa (nhằm giảm áp lực kinh phí ngân sách triển khai thực hiện Dự 

án).  
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Đồng thời, Sở Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu việc triển khai sau khi dự 

án hoàn thành, thực hiện số hóa bản đồ để định kỳ cập nhật các thông tin chính 

thống của tỉnh được đầy đủ nhằm công bố, cung cấp đến các doanh nghiệp, Nhà 

đầu tư đảm bảo thống nhất số liệu, công khai, minh bạch để nâng cao chỉ số năng 

lực cấp tỉnh (PCI) trong thời gian tới. 

2. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

3. Cơ quan chủ đầu tư Dự án: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thời gian thực hiện Dự án: Trong 02 năm 2022-2023 (Thời gian cụ thể 

theo phụ lục đính kèm Kế hoạch này). 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: Thực hiện đấu thầu theo 

quy định của pháp luật để lựa chọn đơn vị thực hiện. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Nguồn vốn ngân sách địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm: 

- Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai xây 

dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận”; 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc lựa chọn đơn vị tư 

vấn xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và thực hiện Dự án “Lập 

Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các 

cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án; 

- Tiếp nhận, bàn giao sản phẩm đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

theo quy định; 

- Thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. 

- Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng sản phẩm Dự án nhằm đảm bảo việc sử 

dụng theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân 

bổ kinh phí triển khai thực hiện; thẩm tra việc thanh toán, quyết toán kinh phí theo 

đúng quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ 

Sở Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong quá trình 
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triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”. 

4. Các Sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm: 

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và đơn vị tư vấn trong việc xây dựng và 

thực hiện Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận”. 

b) Tiếp nhận, sử dụng, quản lý Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được 

phân phối theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện Dự án “Lập Bản đồ 

hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV.  ĐNĐ 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Nam 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 

Lộ trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng và thực hiện  

Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện 

1 Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Sở Nội vụ 
Các Sở, ban, ngành, 

huyện, thành phố 

Hoàn thành 

 trong tháng 02/2022 

2 

Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án 

|Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận” 

Sở Nội vụ 
Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Hoàn thành  

trong tháng 3/2022 

3 

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu 

các nội dung liên quan Dự án “Lập Bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” 

Sở Nội vụ 
Sở Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Hoàn thành trong  

tháng tháng 4-5/2022 

4 Khảo sát thực địa để triển khai Dự án Sở Nội vụ 
Đơn vị tư vấn; các địa 

phương liên quan 
Trong tháng 6-7/2022 

5 Biên tập, xây dựng và hoàn thiện bản tác giả cấp tỉnh Đơn vị tư vấn  Quý III/2022 

6 In, gia công và bàn giao bản đồ cấp tỉnh Đơn vị tư vấn 
Sở Nội vụ; các địa 

phương liên quan 
Quý IV/2022 

7 Biên tập, xây dựng và hoàn thiện bản tác giả cấp huyện Đơn vị tư vấn  Quý IV/2022- Quý I/2023 

8 In, gia công và bàn giao bản đồ cấp huyện Đơn vị tư vấn 
Sở Nội vụ; các địa 

phương liên quan 
Quý II/2023 

9 Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng sản phẩm Dự án Sở Nội vụ 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường; các địa phương 

liên quan 

Quý III/2023 

10 Nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí Dự án Sở Nội vụ 
Sở Tài chính, 

 đơn vị tư vấn 
Quý IV/2023 
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