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TÓM TẮT 

Sử dụng máy toàn đạc điện tử để đo đạc trực tiếp ngoài thực địa và dùng các phần mềm chuyên ngành như 
MicroStation, Famis, Pronet trong việc xử lý số liệu và biên tập bản đồ là rất phổ biến trong công tác đo đạc bản đồ 
địa chính hiện nay. Kết quả ứng dụng công nghệ tin học trong việc thành lập bản đồ địa chính xã Phước Lộc, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định theo phương pháp toàn đạc là sơ đồ lưới khống đo vẽ với 219 điểm, trong đó có 20 điểm 
Địa chính cấp cao và tờ bản đồ địa chính hoàn chỉnh với tổng diện tích là 1.166,99ha. Bản đồ địa chính xã Phước 
Lộc gồm 16 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2000, 23 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1000  được lưu trữ dưới dạng file số trên máy tính và 
bản in giấy, đi kèm với bản đồ địa chính là những bảng biểu thống kê về diện tích đất đai theo từng đối tượng và 
mục đích sử dụng đất. Đây là tài liệu quan trọng giúp các cơ quan nhà nước quản lý đất đai một cách chính xác, tiện 
dụng và thống nhất. 

Từ khóa: Bản đồ địa chính, phương pháp toàn đạc, xã Phước Lộc. 

Information Technology Applications in The Construction of Cadastral Map in Phuoc Loc 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province Based on Total Station Method  

ABSTRACT 

Using total station to measure directly in the field and using specialized software such as MicroStation, FAMIS, 
Pronet in data processing and map editor is very popular in the measuring cadastral maps. The results of the 
information technology applications in establishing the cadastral map by the total station method in Phuoc Loc 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province were  the survey network with 219 height points, of which 20 basis 
were Cadastral control points and the complete Cadastral map with a total area of 1166.99 ha. Cadastral map of 
Phuoc Loc Commune consisted of 16 pieces with 1:2000 scale map and 23 pieces with 1:1000 scale map saved as 
digital files on the computer and paper prints. Attached with the cadastral map was the statistical tables of the land 
areas by each object and land use. This is the important document which helps the State Agency to manage the land 
correctly, conveniently and consistently. 

Keywords: Total station method, Cadastral maps, Phuoc Loc Commune. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bản đồ địa chính là thành phần quan trọng 
trong hồ sơ địa chính phục vụ thống nhất quản 
lý nhà nước về đất đai, cung cấp thông tin về 
không gian và thuộc tính của thửa đất. Bản đồ 
địa chính còn là cơ sở để phục vụ cho công tác 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm cơ sở cho việc 
định giá đất, cho thuê đất và thu hồi đất,…  

Xã Phước Lộc nằm ở phía Tây huyện Tuy 
Phước, cách thành phố Quy Nhơn (Bình Định) 
khoảng 10km, có diện tích tự nhiên 1.166,99ha. 
Phước Lộc đang trên đà phát triển về mọi mặt 
như kinh tế, chính trị, xã hội,… song, công tác 
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quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn còn 
nhiều bất cập cần được khắc phục, như công tác 
giải phóng mặt bằng, thanh tra, giải quyết 
tranh chấp đất đai,... Muốn giải quyết tốt những 
công tác đó thì cần có hệ thống bản đồ địa chính 
với độ chính xác cao làm cơ sở cho việc quản lý 
đất đai trên địa bàn. Chính vì vậy, việc đo đạc 
thành lập bản đồ địa chính số phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về đất đai cho xã là một yêu 
cầu cấp thiết đặt ra.  

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày quy 
trình cũng như kết quả của công tác đo đạc thành 
lập bản đồ địa chính theo phương pháp toàn đạc 
cho xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 
Định. Kết quả đo đạc sẽ được bình sai chặt chẽ 
bằng phần mềm Pronet, sau đó đánh giá độ chính 
xác của kết quả đo và dùng phần mềm 
Microstation kết hợp với phần mềm Famis để biên 
tập bản đồ địa chính cho xã. Ngoài kết quả đạt 
được là bản đồ địa chính, bài báo còn đưa ra kết 
quả của việc thống kê đất đai theo từng chủ sử 
dụng đất và theo địa giới hành chính. Đây sẽ là cơ 
sở quan trọng cho việc quản lý và giải quyết các 
vấn đề về đất đai trên địa bàn xã. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên 
cứu sau: 

+ Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu: 
Thu thập số liệu từ các cơ quan chức năng như Ủy 
ban nhân dân xã Phước Lộc, phòng Tài nguyên và 
Môi trường huyện Tuy Phước về các điểm độ cao, 
địa chính hiện có, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội của khu vực nghiên cứu phục vụ cho đề tài, 
đồng thời tiến hành khảo sát thực địa để biết điều 
kiện địa hình thực tế của khu vực đo vẽ để có 
phương án bố trí đo vẽ thích hợp. 

+ Phương pháp đo đạc: Đề tài sử dụng máy 
toàn đạc điện tử GTS - 239N để đo đạc lưới 
khống chế đo vẽ, lưới khống chế mặt bằng sẽ 
được đo theo phương pháp toàn đạc với 2 lần đo 
là đo đi và đo về, sau đó lấy giá trị trung bình 
của kết quả đo. Sau khi đo đạc và tính toán 
hoàn chỉnh lưới khống chế mặt bằng, tiến hành 
đo đạc chi tiết các yếu tố ngoài thực địa. 

+ Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu đo đạc 
lưới khống chế mặt bằng ngoài thực địa sẽ được 

xử lý sơ bộ và định dạng, sau đó sử dụng các 
phần mềm Pronet để tính toán, bình sai các 
dạng đường chuyền, kết quả sau mỗi bước tính 
toán sẽ được xem xét, đánh giá về độ chính xác, 
nếu đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu sẽ được 
tiến hành các bước tiếp theo và cho ra kết quả 
về tọa độ chính xác của các điểm khống chế lưới.  

+ Phương pháp bản đồ: Đề tài sử dụng phần 
mềm Microstation kết hợp với phần mềm Famis, 
đây là những phần mềm chuẩn dùng trong ngành 
địa chính để biên tập bản đồ địa chính, tiến hành 
trút số liệu đo vào phần mềm theo đúng quy 
chuẩn, sau đó dùng các lệnh để biên tập bản đồ 
địa chính cho khu vực nghiên cứu. 

Đề tài được thực hiện theo quy trình:  
- Thu thập tài liệu, số liệu; khảo sát thực 

địa và thành lập lưới khống chế mặt bằng;  
 - Sau khi thành lập hoàn thiện lưới khống 

chế đo vẽ ta có tọa độ các điểm khống chế; tiến 
hành đo đạc chi tiết các yếu tố ngoài thực địa 
(ranh giới thửa đất, địa vật, giao thông, thủy 
hệ....);  

- Kết quả đo đạc chi tiết được trút vào máy 
tính và sử dụng phần mềm chuyên ngành 
MicroStation và Famis để biên tập bản đồ địa 
chính;  

- Tiến hành kiểm tra, đối soát thực địa và 
in bản đồ. Đi kèm với những mảnh bản đồ của 
khu vực nghiên cứu còn có các bảng thống kê về 
diện tích đất theo từng chủ sử dụng. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên xã Phước 
Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước nằm ở phía 
Tây huyện Tuy Phước, cách thành phố Quy 
Nhơn (Bình Định) khoảng 10km, có diện tích tự 
nhiên 1.166,99 ha, nằm trong khoảng: Từ  
108015’17’’ đến 108015’30’’ Kinh Đông, 13032’21’’  
đến 13036’26’’ Vĩ Bắc. Phía Bắc tiếp giáp xã 
Phước Hiệp, Phước Nghĩa; phía Nam tiếp giáp 
xã Phước An và T.T Tuy Phước; phía Đông tiếp 
giáp xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước; phía 
Tây tiếp giáp xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn. 

Xã Phước Lộc là một xã có địa hình tương 
đối bằng phẳng, diện tích chủ yếu của xã là 
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đồng bằng, phía Tây của xã có một ngọn đồi 
Tháp Bánh Ít, tuy nhiên diện tích không lớn, 
phía Bắc có sông Kôn chảy xuyên qua từ Tây 
sang Đông với chiều dài gần 5km. Địa hình 
bằng phẳng, khu dân cư khá tập trung là điều 
kiện thuận lợi cho đời sống nhân dân cũng như 
công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính. 

Tuy nhiên khó khăn trong mùa mưa lũ là hệ 
thông giao thông, thủy lợi bị lũ ngập phá làm hư 
hỏng một số công trình giao thông, thủy lợi gây 
ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân 
(Nguồn: Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc) 

3.2. Công tác thành lập lưới khống chế đo 
vẽ xã Phước Lộc 

3.2.1. Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 
Để phục vụ cho công tác đo đạc lưới khống 

chế đo vẽ cũng như cho công tác thành lập bản 

đồ địa chính, tiến hành khảo sát khu đo để đánh 
giá mức độ thuận lợi, khó khăn của địa hình, địa 
vật đối với quá trình đo vẽ. Nhìn chung địa hình 
không quá phức tạp, mức độ chia cắt không 
nhiều, do đó việc bố trí lưới khống chế đo vẽ 
không quá khó khăn. 

Những tài liệu, số liệu thu thập được tại 
những cơ quan địa chính cấp huyện và cấp xã 
gồm 20 điểm địa chính cấp cao được phân bố 
đều trên toàn khu vực xã Phước Lộc; bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất của xã được thành lập 
năm 2010, có chỉnh sửa bổ sung hàng năm. 
Ngoài ra còn có các tài liệu về điều kiện tự 
nhiên, kinh tế - xã hội, định hướng phát triển 
của xã trong những năm tới... Đây là những tài 
liệu cần thiết, phục vụ hữu ích cho quá trình đo 
vẽ, thành lập bản đồ địa chính cho khu vực xã 
Phước Lộc. 

Bảng 1. Tọa độ các điểm địa chính cấp cao xã Phước Lộc 

STT Tên điểm 
Tọa độ (m) 

X Y 

1 TP30 1530817.489 595006.280 

2 PL04 1531144.620 594766.318 

3 PL04 1531916.798 595229.149 

4 PL07 1532221.150 595205.464 

5 PL08 1531411.346 595623.527 

6 PL09 1532606.314 596587.106 

7 PL10 1533381.213 595500.233 

8 TP67 1533004.015 595172.036 

9 TP66 1532100.901 597437.115 

10 TP28 1532169.670 597850.989 

11 PL11 1530079.866 597893.234 

12 PT02 1530552.083 597427.428 

13 PT01 1530556.159 597706.847 

14 PL05 1531109.628 597049.645 

15 PM01 1531795.021 596732.760 

16 PM02 1531964.226 596856.602 

17 PL12 1530980.401 596398.709 

18 TP53 1530253.946 595316.517 

19 TP40 1530537.444 596183.900 

20 TP39 1531041.204 596168.024 

Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phước 
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3.2.1. Bố trí và đo vẽ đường chuy
Dựa trên các tư liệu đã có là bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất, kết hợp với việc đi khảo sát 
thực địa, tiến hành xây dựng lưới khống chế đo vẽ 
cho khu vực toàn xã. Trước tiên dựa vào sự phân 
bố của các điểm địa chính cấp cao kết hợp với điều 
kiện địa hình để phân khu thành lập các dạng lưới 
khống chế đo vẽ . Tùy theo điều kiện địa hình thực 
tế của từng khu vực để bố trí lưới khống chế đo vẽ 
cho phù hợp, điểm khởi và khép của lưới đo vẽ là 
các điểm địa chính cấp II trở lên. 

Lưới khống chế đo vẽ toàn bộ khu vực xã 
Phước Lộc gồm 219 điểm, trong đó có 20 điểm 
địa chính cấp cao đã biết được dùng làm các 
điểm khởi tính cho các dạng đường chuyền. Lưới 
được xây dựng theo phương pháp toàn đạc với 2 
lượt đo đi và đo về, mỗi lần với 2 nửa lần đo, 
đảm bảo theo đúng quy trình, quy phạm của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

3.2.2. Tính toán bình sai lưới đư
Sau khi tiến hành đo đạc lưới khống chế 

đo vẽ được số liệu cụ thể về góc cạnh trong 
đường chuyền kinh vĩ của từng khu vực trong 
xã, sử dụng phần mềm Pronet để tiến hành 
tính khái lược cũng như bình sai chi tiết lưới 
khống chế đo vẽ. Kết quả được thể hiện như  
hình minh họa dưới đây. 

Hình 1. Kết quả tính khái lược lưới khống chế đo 

Bảng 2. Đánh giá k

STT Các chỉ tiêu kỹ thuậ

1 Sai số khép phương vị

2 Sai số khép tọa độ 

ệc thành lập bản đồ địa chính theo phương pháp toàn đ

ng chuyền kinh vĩ 
Dựa trên các tư liệu đã có là bản đồ hiện 

ng đất, kết hợp với việc đi khảo sát 
thực địa, tiến hành xây dựng lưới khống chế đo vẽ 
cho khu vực toàn xã. Trước tiên dựa vào sự phân 
bố của các điểm địa chính cấp cao kết hợp với điều 
kiện địa hình để phân khu thành lập các dạng lưới 

y theo điều kiện địa hình thực 
tế của từng khu vực để bố trí lưới khống chế đo vẽ 
cho phù hợp, điểm khởi và khép của lưới đo vẽ là 

 
Lưới khống chế đo vẽ toàn bộ khu vực xã 

Phước Lộc gồm 219 điểm, trong đó có 20 điểm 
ính cấp cao đã biết được dùng làm các 

điểm khởi tính cho các dạng đường chuyền. Lưới 
được xây dựng theo phương pháp toàn đạc với 2 
lượt đo đi và đo về, mỗi lần với 2 nửa lần đo, 
đảm bảo theo đúng quy trình, quy phạm của Bộ 

i đường chuyền 
Sau khi tiến hành đo đạc lưới khống chế 

đo vẽ được số liệu cụ thể về góc cạnh trong 
đường chuyền kinh vĩ của từng khu vực trong 

Pronet để tiến hành 
tính khái lược cũng như bình sai chi tiết lưới 

ng chế đo vẽ. Kết quả được thể hiện như  

Toàn bộ lưới khống chế đo vẽ xã Phước Lộc 
gồm 219 điểm khống chế, trong đó có 20 điểm 
địa chính cấp cao đã biết và 199 điểm mới lập. 
Lưới gồm nhiều dạng đồ hình khác nhau như 
đường chuyền kinh vĩ phù hợp, khép kín và 
đường chuyền điểm nút, vì số điểm địa chính 
cấp cao khá dày nên ở đây không có đường 
chuyền dạng treo.  

Kết quả đánh giá thành quả tính khái lược 
cho các dạng đường chuyền kinh vĩ xã Phước 
Lộc được tổng hợp ở bảng sau:

Qua bảng tổng hợp đánh giá kết quả tính 
khái lược lưới khống chế đo vẽ xã Phước lộc cho 
thấy, các kết quả đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
đặt ra, các sai số tính toán nhỏ hơn rất nhiều so 
với sai số cho phép trong quy phạm thành lập 
bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và
trường, vì vậy có thể tiến hành bình sai các bước 
tiếp theo để có thể đánh giá chi tiết hơn về các 
sai số của các điểm khống chế trong đường 
chuyền. 

Sau khi tiến hành bình sai lưới khống chế 
đo vẽ khu vực xã Phước Lộc trên phần mềm 
Pronet, được kết quả là các bảng tổng hợp số 
liệu về trị đo, trị bình sai, tọa độ các điểm và các 
loại sai số... Kết quả đánh giá các chỉ tiêu kỹ 
thuật của lưới khống chế đo vẽ khu vực xã 
Phước Lộc được tổng hợp ở bảng 3.

Kết quả tính khái lược lưới khống chế đo vẽ

ng 2. Đánh giá kết quả tính khái lược lưới khống chế 

ật Giới hạn cho phép Kết quả 

ị ± 30’’ √n ± 5'' đến ± 57'' 

1/3000 1/4800 – 1/3600 

a chính theo phương pháp toàn đạc tại  xã Phước Lộc, 

Toàn bộ lưới khống chế đo vẽ xã Phước Lộc 
gồm 219 điểm khống chế, trong đó có 20 điểm 
địa chính cấp cao đã biết và 199 điểm mới lập. 
Lưới gồm nhiều dạng đồ hình khác nhau như 

h vĩ phù hợp, khép kín và 
đường chuyền điểm nút, vì số điểm địa chính 
cấp cao khá dày nên ở đây không có đường 

Kết quả đánh giá thành quả tính khái lược 
cho các dạng đường chuyền kinh vĩ xã Phước 
Lộc được tổng hợp ở bảng sau: 

ng hợp đánh giá kết quả tính 
khái lược lưới khống chế đo vẽ xã Phước lộc cho 

các kết quả đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
đặt ra, các sai số tính toán nhỏ hơn rất nhiều so 
với sai số cho phép trong quy phạm thành lập 
bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, vì vậy có thể tiến hành bình sai các bước 
tiếp theo để có thể đánh giá chi tiết hơn về các 
sai số của các điểm khống chế trong đường 

Sau khi tiến hành bình sai lưới khống chế 
đo vẽ khu vực xã Phước Lộc trên phần mềm 

ả là các bảng tổng hợp số 
liệu về trị đo, trị bình sai, tọa độ các điểm và các 
loại sai số... Kết quả đánh giá các chỉ tiêu kỹ 
thuật của lưới khống chế đo vẽ khu vực xã 

c Lộc được tổng hợp ở bảng 3.  

 

vẽ 

 đo vẽ 

Đánh giá 

Đạt yêu cầu 

Đạt yêu cầu 



Hình 2. Đánh giá độ chính xác của lưới khống chế đo vẽ

Kết quả tính toán các dạng đường chuyền 
thuộc lưới khống chế đo vẽ xã Phước Lộc có các 
chỉ tiêu kỹ thuật đạt yêu cầu so với quy phạm 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (
thể sử dụng để biên tập lưới khống chế đo vẽ cho 
khu vực, làm cơ sở cho việc đo đạc chi tiết sau 
này. Kết quả bình sai được thể hiện ở hình 3

Bảng 3. Đánh giá k

STT Các chỉ tiêu k

1 Chiều dài cạnh ngắn nhấ

2 Chiều dài cạnh dài nhất 

3 Sai số trung phương đo c

4 Góc nhỏ nhất  

Hình 3. Thành quả tính toán lưới 

Trương Quang Hiển, Nguyễn Tr

Đánh giá độ chính xác của lưới khống chế đo vẽ

Kết quả tính toán các dạng đường chuyền 
thuộc lưới khống chế đo vẽ xã Phước Lộc có các 
chỉ tiêu kỹ thuật đạt yêu cầu so với quy phạm 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bảng 3), có 

i khống chế đo vẽ cho 
khu vực, làm cơ sở cho việc đo đạc chi tiết sau 
này. Kết quả bình sai được thể hiện ở hình 3. 

Từ kết quả tọa độ các điểm khống chế đo vẽ, 
có thể biên tập sơ đồ lưới khống chế đo vẽ cho 
khu vực (Hình 4). Lưới khống chế đo vẽ xã 
Phước Lộc gồm 219 điểm, các điểm khống chế 
được phân bố đều trên toàn xã, mật độ đảm bảo 
cho việc đo vẽ chi tiết. 

ng 3. Đánh giá kết quả bình sai lưới khống chế đo vẽ xã Phư

tiêu kỹ thuật Giới  hạn cho phép Kết quả 

ất ≥ 20 (m) 58.50 (m) 

 ≤ 250 (m) 103.82 (m) 

trung phương đo cạnh sau bình sai 0,020 m ≤ 0,016 m 

≥ 5o 45o40’28’’ 

Thành quả tính toán lưới khống chế đo vẽ bằng phần mềm Pronet

n Trọng Đợi, Ngô Thị Quỳnh 
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Đánh giá độ chính xác của lưới khống chế đo vẽ 

Từ kết quả tọa độ các điểm khống chế đo vẽ, 
có thể biên tập sơ đồ lưới khống chế đo vẽ cho 

4). Lưới khống chế đo vẽ xã 
ộc gồm 219 điểm, các điểm khống chế 

được phân bố đều trên toàn xã, mật độ đảm bảo 

xã Phước Lộc 

Đánh giá 

Đạt yêu cầu 

 Đạt yêu cầu 

Đạt yêu cầu 

Đạt yêu cầu 

 

khống chế đo vẽ bằng phần mềm Pronet 
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Hình 4. Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ xã Phước Lộc  

3.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ địa 
chính tỷ lệ 1:2000 xã Phước Lộc, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định 

Sử dụng máy toàn đạc điện tử GTS - 239N 
tiến hành đo đạc chi tiết các yếu tố trên đất như 
ranh giới thửa đất, các địa hình địa vật, thủy 
hệ, giao thông... Số liệu đo vẽ chi tiết được biên 
tập, lập bản đồ địa chính bằng phần mềm 
MicroStation và Famis. 

Quá trình thực hiện gồm những bước cơ bản 
sau: Chạy Famis tạo file design mới; tạo mô tả trị 
đo, chỉnh sửa trị đo; nối điểm theo lược đồ; kết nối 
CSDL bản đồ; tạo vùng; gán thông tin địa chính 
ban đầu; vẽ nhãn  thửa; vẽ khung bản đồ; tạo hồ 
sơ kỹ thuật thửa đất; in ấn, giao nộp sản phẩm. 

Bản đồ địa chính xã Phước Lộc được biên tập 
theo các lớp thông tin (level) như: mục đíchsử 
dụng đất, thủy văn, giao thông, số thửa..., từ đó 
sẽ giúp công tác quản lý được thuận lợi hơn. 
Phần mềm MicroStation cho phép chúng ta lưu 
dữ liệu trên 63 lớp, mỗi lớp thông tin thể hiện 
một loại đối tượng, nhờ đó ta có thể hiển thị 
những đối tượng bất kỳ theo yêu cầu. 

Công tác kỹ thuật cuối cùng trước khi tiến 
hành in bản đồ đó là tạo khung bản đồ cho từng 
tờ bản đồ địa chính, để tiến hành công việc này, 
trước tiên chọn địa danh, tỷ lệ, tọa độ khung 
bản đồ bằng cách bao fence tọa độ góc trên trái 
và góc dưới phải của tờ bản đồ, sau đó mới tiến 
hành vẽ khung bản đồ. 



Trương Quang Hiển, Nguyễn Trọng Đợi, Ngô Thị Quỳnh 
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Hình 5. Biên tập bản đồ địa chính trên phần mềm MicroStation 

 

 

Hình 6. Sơ đồ phân mảnh bản đồ địa chính xã Phước Lộc trên nền MicroStation 



Ứng dụng công nghệ tin học trong việc thành lập bản đồ địa chính theo phương pháp toàn đạc tại  xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

194 

 

Hình 7. Bản đồ tổng quát xã Phước Lộc trên nền MicroStation 

 

Hình 8. Các tờ bản đồ xã Phước Lộc sau khi đã tiếp biên 

Toàn bộ hệ thống bản đồ địa chính xã Phước 
Lộc sau khi biên tập hoàn chỉnh gồm 39 mảnh 
bản đồ, trong đó có 16 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2000, 
23 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1000 được biên tập trên 17 
lớp, mỗi lớp lưu trữ một thông tin của tờ bản đồ, 
chẳng hạn lớp 10 thể hiện ranh giới thửa đất; lớp 
13 ghi chú loại đất, diện tích, số thửa; lớp 23 thể 
hiện chỉ giới giao thông;... lớp 63 thể hiện khung 
của tờ bản đồ. Việc biên tập các dữ liệu thông tin 
trên các lớp khác nhau giúp cho công tác quản lý 
và sử dụng bản đồ địa chính được thuận tiện hơn 
thông qua việc ẩn, hiện các lớp thông tin. 

Công tác kiểm tra ngoài thực địa bao gồm 
những nội dung: Đối chiếu các loại đất ngoài thực 
tế với trên bản đồ, đo kiểm tra cạnh bản đồ, đo 
kiểm tra đường dây, đo chụp.  

Qua kiểm tra, đối soát thực địa để đánh giá 
độ chính xác của bản đồ cho thấy kết quả đo đạc 
đảm bảo sai số cho phép theo quy định của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, vì vậy bản đồ địa 
chính được thành lập đảm bảo độ chính xác và 
có thể sử dụng trong công tác quản lý nhà nước 
về đất đai (Hình 9, 10) 



Hình 9. Kết quả kiểm tra đường dây thửa đất

Bảng 4. Tổng hợp số th
theo hiệ

TT Số hiệu mảnh b

1 Tờ số 1 - (536 594 

2 Tờ số 2 - (533 594 

3 Tờ số 3 - (533 594 

4 Tờ số 4 - (533 594 

5 Tờ số 5 - (533 597 

6 Tờ số 6 - (533 594 

7 Tờ số 7 - (533 594 

8 Tờ số 8 - (533 594 

9 Tờ số 9 - (533 597 

......  

39 Tờ số 39-(533 597 

Tổng   

 
Qua công tác tổng hợp, kết quả tổng số thửa 

đất trong toàn xã Phước Lộc là 11.673 thửa với 
6.120 chủ sử dụng đất (Bảng 4). Công việc tiếp 
theo là thống kê đất đai theo từng chủ sử dụng 
đất, kết quả thu được là các bảng thống kê đất 
đai có các thông tin về từng thửa đất theo từng 
chủ sử dụng, diện tích và mục đích sử dụng 

Trương Quang Hiển, Nguyễn Tr

Hình 9. Kết quả kiểm tra đường dây thửa đất Hình 10. Kết quả kiểm tra cạnh thửa đất

thửa, diện tích số chủ sử dụng theo địa giới hành chính xã 
ện trạng đo vẽ bản đồ địa chính (minh họa) 

nh bản đồ Tổng số thửa Tổng số chủ sử dụng đất 

(536 594 - 8) 263 116 

(533 594 - 1) 107 58 

(533 594 - 2) 717 274 

(533 594 - 3) 971 385 

(533 597 - 1) 622 296 

(533 594 - 4) 406 201 

(533 594 - 5) 835 397 

(533 594 - 6) 606 245 

(533 597 - 4) 912 391 

  

(533 597 - 7 - d) 245 149 

11.673 6.120 

kết quả tổng số thửa 
Lộc là 11.673 thửa với 
ảng 4). Công việc tiếp 

theo là thống kê đất đai theo từng chủ sử dụng 
là các bảng thống kê đất 

đai có các thông tin về từng thửa đất theo từng 
chủ sử dụng, diện tích và mục đích sử dụng 

đất,... Đây là tài liệu quan trọng để lập sổ địa 
chính và sổ mục kê đất đai cho địa phương, 
chính vì vậy, công việc yêu cầu độ chính xác cao.

Sau khi hoàn thành công tác đo đạc, xử lý 
số liệu và biên tập bản đồ 
phần mềm chuyên ngành, kết
được là những mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 

n Trọng Đợi, Ngô Thị Quỳnh 
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Hình 10. Kết quả kiểm tra cạnh thửa đất 

i hành chính xã  
 

Diện tích (m2) 

333.419,4 

264.073,2 

766.925,2 

1.062.115,5 

553.175,2 

388.215,4 

844.547,6 

587.642,4 

942.488,4 

 

97.897,1 

10.290.344,1 

đất,... Đây là tài liệu quan trọng để lập sổ địa 
chính và sổ mục kê đất đai cho địa phương, 

yêu cầu độ chính xác cao. 
Sau khi hoàn thành công tác đo đạc, xử lý 

số liệu và biên tập bản đồ địa chính bằng các 
phần mềm chuyên ngành, kết quả cuối cùng có 
được là những mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 
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Bảng 5. Thống kê đất đai theo chủ sử dụng (minh họa) 

Thửa Diện tích (m2) MDSD2003 Tên chủ sử dụng Địa chỉ 

1 250.9 ONT Nguyễn Minh Cảnh  Thôn Phú Mỹ 2  

2 146.1 ONT Nguyễn Minh Hiệp  Thôn Phú Mỹ 2 

3 214.1 ONT Nguyễn Hữu Hòa  Thôn Phú Mỹ 2 

4 193.8 LUC Nguyễn Thành Sơn  Thôn Phú Mỹ 2 

5 431.7 ONT Nguyễn Tấn Định  Thôn Phú Mỹ 2 

6 326.7 ONT Nguyễn Thành Sơn  Thôn Phú Mỹ 2 

7 233.2 ONT Lương Thị Mỹ Lệ  Thôn Phú Mỹ 2 

8 342.7 LUC Văn Trần Chương Thôn Phú Mỹ 2 

9 406.1 LUC Trần Mẫn  Thôn Phú Mỹ 2 

10 538.0 ONT Nguyễn Thành Trung  Thôn Phú Mỹ 2 

.......     

Tổng     

 
và 1:2000 của xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định với 39 mảnh bản đồ được lưu trữ 
dưới dạng file số trên máy tính và bản in giấy, 
tổng diện tích đất đai được đo đạc là 1.166,99 
ha. Đây là một tài liệu quan trọng và hữu ích 
trong công tác quản lý nhà nước về đất đai cho 
xã Phước Lộc cũng như các cơ quan quản lý đất 
đai các cấp cao hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Đề tài đã khái quát quy trình và phương 
pháp thành lập bản đồ địa chính cho một khu 
vực, cụ thể là xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, 
tỉnh Bình Định, đồng thời cho thấy phương 
pháp đánh giá độ chính xác về các chỉ tiêu cụ 
thể của kết quả đo. Với việc ứng dụng phương 
pháp toàn đạc để thực hiện đo đạc ngoài thực 
địa, sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử 
lý số liệu và biên tập đồ hình lưới khống chế đo 
vẽ, hệ thống lưới khống chế đo vẽ đã được thành 
lập gồm nhiều dạng đồ hình với 219 điểm khống 
chế (trong đó có 20 điểm địa chính cấp cao) và 
các sai số đo đều đảm bảo giới hạn cho phép. Kết 
quả đo đạc và biên tập bản đồ được 39 mảnh 
bản đồ địa chính, trong đó có 16 mảnh bản đồ tỷ 
lệ tỷ lệ 1:2000 và 23 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1000, 
bên cạnh đó còn có hệ thống những bảng biểu 
thống kê đất đai theo từng tờ bản đồ và theo 
từng chủ sử dụng đất, tất cả được lưu trữ dưới 2 
dạng là bản giấy và file số. Những sản phẩm 

trên là tài liệu quan trọng giúp cơ quan quản lý 
nhà nước về đất đai các cấp tiện dụng hơn trong 
quá trình đăng ký thống kê, giải quyết tranh 
chấp đất đai cũng như những công tác khác về 
quản lý đất đai. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy phạm thành lập bản 

đồ địa chính, Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT 
ngày 10/11/2008. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư 09/2007/TT-
BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 về việc Hướng 
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