
 CHÝÕNG VIII ÐO VẼ BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH   186 
 

 

CHÝÕNG VIII 
  ÐO VẼ BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH 

 

§VIII-1  KHÁI NIỆM VỀ BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH 

Ðiều tra khảo sát, thành lập bản ðồ và hồ sõ ðịa chính là những nội dung chính của 

công tác quản lý Nhà nýớc về ðất ðai. Ðất ðai là một tý liệu sản xuất ðặc biệt quan trọng có 

giá trị lớn; nó quyết ðịnh cõ sở hạ tầng của quá trình phát triển kinh tế. Việc quy hoạch và 

kế hoạch hóa ðất ðai trên cõ sở quản lý chặt chẽ ðến từng thửa ðất dựa trên số liệu ðịa 

chính là vấn ðề vô cùng cần thiết. Bản ðồ ðịa chính cùng với các hồ sõ ðịa chính khác phản 

ánh thửa ðất với ðầy ðủ 4 yếu tố:  

- Yếu tố tự nhiên nhý vị trí, hình dáng, kích thýớc, v.v... 

- Yếu tố xã hội nhý chủ sử dụng ðất, quá trình biến ðộng, v.v... 

- Yếu tố kinh tế nhý giá ðất, thuế ðất, giá trị các công trình trên ðất, v.v... 

- Yếu tố pháp lý nhý các vãn bản giấy tờ xác nhận quyền sử dụng ðất, xác nhận quy 

hoạch, v.v... 

Bản ðồ ðịa chính là một loại bản ðồ chuyên ðề tỷ lệ lớn mà nội dung chủ yếu là thể 

hiện các thửa ðất về mặt tự nhiên và một phần nào ðó về mặt kinh tếể 

Bản ðồ ðịa chính và hồ sõ ðịa chính ðýợc sử dụng ðể giải quyết các vấn ðề sau: 

- Ðãng ký ðất ðai làm cõ sở cho việc quy hoạch sử dụng ðất, giao ðất, thu hồi ðất, 

giải quyết tranh chấp ðất ðai. 

- Xác nhận thực trạng ðất tạo ðiều kiện cho UBND các cấp nắm chính xác nguồn tài 

nguyên ðất; giúp ngýời dân an tâm sinh sống và sản xuất. 

- Làm cõ sở cho quy hoạch và phát triển nhà ở, quy hoạch các công trình giao thông, 

thông tin, ðiện nýớc... 

Tóm lại bản ðồ ðịa chính là một công cụ chủ yếu ðể quản lý ðất ðaiể 

§VIII-2   NỘI DUNG BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH 

Bản ðồ ðịa chính là tài liệu chủ yếu trong bộ hồ sõ ðịa chính. Vì vậy trên bản ðồ ðịa 

chính thể hiện ðầy ðủ các yếu tố ðáp ứng các yêu cầu quản lý ðất ðai. 

I. CÁC YẾU TỐ CÕ SỞ TOÁN HỌC 

Các yếu tố khống chế ðộ chính xác của bản ðồ ðịa chính gọi chung là các yếu tố cõ 

sở toán học. Bao gồm hệ tọa ðộ, ðộ cao, phép chiếu, khung bản ðồ, lýới ô vuông và tỷ lệ 

bản ðồ. 

Bản ðồ ðịa chính ðýợc thành lập ở múi chiếu 3
0 trên mặt phẳng chiếu hình và trong 

hệ tọa ðộ, ðộ cao Nhà nýớc hiện hành. 

Cõ sở khống chế mặt phẳng và ðộ cao của bản ðồ ðịa chính là: 
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- Lýới tọa ðộ, ðộ cao Nhà nýớc các cấp. 

- Lýới tọa ðộ ðịa chính cấp I, II, lýới ðộ cao kỹ thuật. 

- Lýới khống chế ðo vẽ, ðiểm khống chế ảnh. 

Dựa theo lýới kilômét của hệ tọa ðộ vuông góc với xích ðạo và kinh tuyến trục quy 

ðịnh cho từng tỉnh, chia thành các ô vuông kích thýớc 12 x 12 km týõng ứng với một mảnh 

bản ðồ ðịa chính tỷ lệ 1/25.000. 

Các bản ðồ ðịa chính tỷ lệ 1/10.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/1.000, 1/500 cũng có khung 

hình vuông ðýợc chia mảnh trên cõ sở từ mảnh bản ðồ ðịa chính tỷ lệ 1/25.000 ðến lớn 

hõn. 

Tỷ lệ bản ðồ ðịa chính bao gồm: 1/25.000, 1/10.000, 1/5.000, 1/2000, 1/1.000 và 

1/500. Trong ðó việc lựa chọn tỷ lệ ðo vẽ tùy theo yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý ðất 

ðai, giá trị sử dụng ðất, mức ðộ khó khãn và mật ðộ thửa trên 1 ha. 

II. CÁC YẾU TỐ ÐỊA CHÍNH 

Các yếu tố ðịa chính biểu thị trên bản ðồ ðịa chính bao gồm: 

- Ðịa giới hành chính các cấp kèm theo mốc ðịa giới hành chính  

- Mốc quy hoạch, chỉ giới quy hoạch, ranh giới hành lang an toàn giao thông. 

- Ranh giới sử dụng ðất gọi tắt là thửa ðất  

- Các yếu tố tự nhiên và nhân tạo có trên ðất. 

- Dáng ðất. 

- Các ghi chú thuyết minh. 

1. Ðịa giới hành chính các cấp 

Trên bản ðồ ðịa chính phải thể hiện ðịa giới hành chính các cấp phù hợp với hồ sõ 

ðịa giới hành chính theo quy ðịnh của Chính phủ. Các mốc ðịa giới hành chính phải xác 

ðịnh tọa ðộ với ðộ chính xác nhý ðiểm chi tiết quan trọng và biểu thị lên bản ðồ. 

Khi biểu thị ðịa giới hành chính thì ðịa giới cấp cao ðýợc phép thay cho ðịa giới cấp 

thấp. 

Sau khi xác ðịnh ðịa giới hành chính phải lập biên bản theo mẫu quy ðịnh và có xác 

nhận của chính quyền ðịa phýõng hai bên. 

2. Mốc quy hoạch, chỉ giới quy hoạch, hành lang an toàn giao thông 

Trên bản ðồ ðịa chính chỉ xác ðịnh hiện trạng quy hoạch ðã thể hiện ở thực ðịa trong 
khu vực ðo vẽ lập bản ðồ. Hiện trạng quy hoạch thýờng ðýợc thể hiện ở thực ðịa bằng hệ 

thống mốc quy hoạch, chỉ giới quy hoạch hoặc quy ðịnh quy ýớc. 

Trong phạm vi ðã quy hoạch vẫn phải thể hiện hiện trạng các thửa ðất và các yếu tố 

nội dung khác của bản ðồ. 

3. Ranh giới sử dụng ðất, loại ðất và các yếu tố tự nhiên, nhân tạo có trên ðất 

a. Ranh giới sử dụng ðấtừ  

Ðây là yếu tố quan trọng nhất trên bản ðồ ðịa chính. Ranh giới sử dụng ðất biểu thị 

bằng ðýờng viền khép kín. 

Ðối với ðất ðô thị và ðất có giá trị kinh tế cao, khi xác ðịnh ranh giới sử dụng phải 

lập biên bản giữa chủ sử dụng và các chủ có ðất tiếp giáp. 
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Ở khu vực ðất nông nghiệp, lâm nghiệp, phần ðất có ý nghĩa giao thông, thủy lợi nhý 

ðýờng giao thông, ðýờng phân lô, ðýờng bờ, kênh mýõng, lối ði chung trong khu vực thì 

biểu thị là ðất chuyên dùng. 

b. Loại ðấtừ Loại ðất ðýợc phân thành ợ nhóm chínhừ 

- Ðất ở 

- Ðất nông nghiệp 

- Ðất lâm nghiệp 

- Ðất chuyên dùng 

- Ðất chýa sử dụng 

Trong mỗi nhóm trên ðýợc phân thành các loại theo Tổng cục Ðịa chính quy ðịnh, 

mỗi loại có ký hiệu biểu thị riêng dýới dạng ghi chú. 

Trong mỗi thửa ðất phải ghi chú 3 yếu tố: số thửa, diện tích, loại ðất. 

c. Các yếu tố nhân tạoớ tự nhiên có trên ðấtể Bao gồmừ 

- Công trình dân dụngừ  

Ðối với khu vực ðô thị và ở các khu vực thuộc các tổ chức ðýợc Nhà nýớc giao ðất, 

cho thuê ðất thì biểu thị các công trình xây dựng chính nhý nhà ở, nhà làm việc, nhà 

xýởng. 

Ðối với khu vực ðất ở nông thôn không thể hiện các công trình xây dựng, trýờng hợp 

ðặc biệt nếu ðịa phýõng yêu cầu thể hiện thì phải trình bày cụ thể trong luận chứng kinh tế 

kỹ thuật. 

- Các công trình xây dựng ðýợc biểu thị theo mép týờng phía ngoài. 

- Các công trình có ý nghĩa ðịnh hýớng nhý các tháp cao, chỉ biểu thị khi không gây 

cản trở ðến các yếu tố khác. 

- Hệ thống giao thôngừ Phải biểu thị tất cả các loại ðýờng nhý ðýờng sắt, ðýờng bộ, 

ðýờng liên huyện, liên xã, ngõ phố, ðýờng làng, ðýờng phân lô trong ðất lâm nghiệp, v.v... 

Ðồng thời phải biểu thị các công trình liên quan ðến ðýờng nhý cầu cống, hè phố, lề 

ðýờng, chỉ giới, phần xẻ sâu, ðắp cao,... 

Giới hạn biểu thị giao thông là chân ðýờng. Nếu ðýờng rộng từ 0,5mm trên bản ðồ 

trở lên thì biểu thị bằng hai nét theo tỷ lệ, nhỏ hõn 0,5mm vẽ theo ký hiệu quy ðịnh kèm 

theo ghi chú ðộ rộng trung bình phục vụ cho việc tính diện tích. 

- Hệ thống thủy vãnừ  

Ðối với hệ thống thủy vãn tự nhiên phải thể hiện ðýờng bờ ổn ðịnh và ðýờng mép 

nýớc ở thời ðiểm ðo vẽ hoặc thời ðiểm chụp ảnh.  

Ðối với hệ thống thủy vãn nhân tạo chỉ thể hiện ðýờng bờ ổn ðịnh. 

Phải biểu thị ðầy ðủ hệ thống sông ngòi, mýõng máng, cống rãnh thoát nýớc kèm 

theo tên gọi (nếu có). Sông ngòi kênh mýõng rộng từ 0,5mm trên bản ðồ trở lên thì vẽ hai 

nét, nếu nhỏ hõn 0,5mm thì vẽ một nét kèm theo ghi chú ðộ rộng trung bình phục vụ cho 

việc tính diện tích. 
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- Dáng ðấtừ Dáng ðất ðýợc biểu thị trên bản ðồ ðịa chính bằng ðiểm ghi chú ðộ cao 

ðối với vùng ðồng bằng. Biểu thị bằng ðýờng bình ðộ kết hợp với ghi chú ðộ cao ðối với 

vùng ðồi núi. 

d. Ghi chúừ  

Trên bản ðồ ðịa chính phải dùng hình thức ghi chú thuyết minh ðể thể hiện ðịnh tính 

ðịnh lýợng các yếu tố nội dung nhý ðịa danh, ðộ rộng, ðộ dài, ðộ cao, diện tích, số thửa, 

loại ðất. 

Tất cả các ghi chú dùng tiếng Việt phổ thông và theo quy ðịnh trong �Ký hiệu bản ðồ 

ðịa chính�. 

III. CÁC YẾU TỐ KHÁC 

Ngoài các yếu tố trong hai nội dung trên, ðối với bản ðồ ðịa chính phía ngoài khung 

Bắc còn thể hiện các yếu tố: Ðịa danh hành chính (tỉnh, huyện, xã) thuộc khu vực bản ðồ 

ðịa chính biểu thị, danh pháp mảnh bản ðồ, sõ ðồ ghép mảnh. Phía ngoài khung Nam thể 

hiện ðõn vị ðo vẽ, thời gian ðo vẽ, tỷ lệ bản ðồ, hệ tọa ðộ và ðộ cao, ghi chú loại ðất, diện 

tích các thửa nhỏ mà trong phạm vi nó không ghi chú ðýợc, ghi chú thửa thêm thửa bớt, 

v.v... 

Các yếu tố trên ðýợc biểu thị theo quy ðịnh trình bày mẫu khung bản ðồ ðịa chính 

trong �Ký hiệu bản ðồ ðịa chính�. 
  

§VIII-3   KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH 

Trong trýờng hợp các býớc công việc từ ðo vẽ ở thực ðịa ðến hoàn chỉnh bản ðồ ðịa 

chính theo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất thực hiện liên tục (thýờng do 

một ðõn vị thi công) thì trình tự các býớc công việc nhý sau: 

1. Xác ðịnh khu vực thành lập bản ðồ. 

2. Thành lập lýới khống chế ðo vẽ hoặc lýới khống chế. 

3. Xác ðịnh ðịa giới hành chính các cấp theo hồ sõ ðịa giới hành chính, ðối chiếu 

thực ðịa và lập biên bản xác ðịnh ðịa giới hành chính ở cấp xã. 

4. Xác ðịnh nội dung ðo vẽ (hoặc ðiều vẽ ảnh), ranh giới sử dụng ðất, loại ðất và chủ 

sử dụng (ở khu vực ðất ở ðô thị và khu vực ðất có giá trị kinh tế cao phải lập biên bản xác 

ðịnh ranh giới thửa ðất). 

5. Thành lập lýới trạm ðo (hoặc tãng dày ðiểm ðo vẽ ảnh), ðo vẽ chi tiết nội dung 

bản ðồ. Vẽ bản ðồ, vẽ các bản trích ðo (nếu cần thiết), ðánh số thửa, tính diện tích. Kiểm 

tra diện tích theo mảnh bản ðồ. 

6. Kiểm tra, sửa chữa và hoàn chỉnh bản ðồ ðịa chính cõ sở. 

7. Hoàn chỉnh các tài liệu, kiểm tra, nghiệm thu bản ðồ ðịa chính cõ sở. 

8. Biên tập bản ðồ ðịa chính theo ðõn vị hành chính cấp xã. Kiểm tra diện tích theo 

bản ðồ ðịa chính cõ sở. 

9. Lập bảng thống kê theo hiện trạng gồm diện tích, loại ðất, chủ sử dụng của từng 
thửa và giao nhận diện tích theo hiện trạng cho chủ sử dụng hoặc chủ quản lý. 

10. Lập bảng tổng hợp số thửa, chủ sử dụng, diện tích của từng mảnh bản ðồ và theo 

ðõn vị hành chính. 
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11. Lập bảng thống kê diện tích ðất (hiện trạng sử dụng) nói chung và thống kê diện 

tích ðất nông nghiệp (theo hiện trạng sử dụng) nói riêng. Xác nhận diện tích tự nhiên của 

ðõn vị hành chính. 

12. Hoàn chỉnh các tài liệu, các thủ tục pháp lý- kiểm tra, nghiệm thu. 

13. Ðóng gói, chuyển tài liệu sang khâu ðãng ký, xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ðất (hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng ðất ðối với khu vực 

ðất ðô thị) và thống kê ðất ðai. 

14. Hoàn chỉnh bản ðồ ðịa chính theo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

ðất. Nhân bản, giao nộp ðể lýu trữ, bảo quản và khai thác.                

  

             §VIII-4   ÐÁNH SỐ CHIA MẢNH BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Bản ðồ ðịa chính tỷ lệ 1:500 ðến 1: 25000 ðýợc thành lập ở múi chiếu 3
0 trên mặt 

phẳng chiếu hình và trong hệ tọa ðộ, ðộ cao Nhà nýớc hiện hành. Kinh tuyến gốc 0
0 là kinh 

tuyến Greenwich. Ðiểm gốc của hệ tọa ðộ mặt phẳng có X= 0 km, Y=500 km. 
Kinh tuyến giữa của múi chiếu áp dụng cho từng tỉnh nhý sau: 

STT TỈNH, THÀNH PHỐ KINH ÐỘ STT TỈNH, THÀNH PHỐ KINH ÐỘ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 

Lai Châu 
Sõn La 
Lao Cai 
Yên Bái 
Hà Giang 
Tuyên Quang 
Phú Thọ 
Quảng Ninh 
Hải Phòng 
Hải Dýõng 
Hýng Yên 
Hà Nội 
Hà Tây 
Hòa Bình 
Hà Nam 
Nam Ðịnh 
Thái Bình 
Ninh Bình 
Thanh Hóa 
Nghệ An 
Hà Tĩnh 
Quảng Bình 
Quảng Trị 
Thừa Thiên-Huế 
TP Ðà Nẵng 
Quảng Nam 
Quảng Ngãi 
Bình Ðịnh 
Kon Tum 
Gia Lai 
Ðắc Lắc 

103000' 
104000' 
104000' 
104030' 
105000' 
105000' 
105000' 
107000' 
107000' 
106000' 
106000' 
105045' 
105045' 
105000' 
106000' 
106000' 
106000' 
106000' 
105000' 
105000' 
106000' 
106030' 
107000' 
107030' 
108000' 
108000' 
109000' 
109000' 
108000' 
108000' 
108000' 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
 

Vĩnh Phúc 
Cao Bằng 
Lạng Sõn 
Bắc Cạn 
Thái Nguyên 
Bắc Giang 
Bắc Ninh 
Phú Yên 
Khánh Hòa 
Ninh Thuận 
Bình Thuận 
Lâm Ðồng 
Bình Dýõng 
Bình Phýớc 
Ðồng Nai 
Bà Rịa-Vũng Tàu 
Tây Ninh 
Long An 
Tiền Giang 
Bến Tre 
Ðồng Tháp 
Vĩnh Long 
Trà Vinh 
An Giang 
Kiên Giang 
Cần Thõ 
Sóc Trãng 
Bạc Liêu 
Cà Mau 
TP Hồ Chí Minh 

105000' 
106000' 
107000' 
106000' 
106000' 
106030' 
106000' 
109000' 
109000' 
109000' 
108000' 
108000' 
107000' 
107000' 
107000' 
107000' 
106000' 
106000' 
106000' 
106000' 
106000' 
106000' 
106000' 
105000' 
105000' 
106000' 
106000' 
106000' 
105000' 
105000' 
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719 
497 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Hçnh VI I I -4.2 

a b 

c d 

Hçnh VI I I -4.3 

I. CHIA MẢNH, ÐÁNH SỐ BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH TỶ LỆ 125.000, 110.000, 

15.000 
1. Chia mảnh, ðánh số tờ bản ðồ 125000  
Dựa vào hệ tọa ðộ vuông góc có trục X là kinh 

tuyến trục, trục Y là xích ðạo ðýợc quy ðịnh cho 

từng tỉnh ðể chia mảnh bản ðồ thành các ô vuông có 

kích thýớc thực tế 12km x 12km ứng với kích thýớc 

bản vẽ 1:25.000 là 48cm x 48 cm týõng ứng với 

14400 ha. 

Số hiệu mảnh bản ðồ 1:25000 gồm 8 chữ số: 2 

số ðầu là 25, tiếp sau là dấu gạch ngang (-), 3 số tiếp 

là 3 số chẵn km tọa ðộ X, 3 số sau là 3 số chẵn km 

tọa ðộ Y của góc Tây Bắc mảnh bản ðồ. 
Ví dụ: 25-728 488 (hình VIII-4.1) 

2. Chia mảnh, ðánh số tờ bản ðồ 110.000 

Chia mảnh bản ðồ tỷ lệ 1:25000 thành 4 ô 

vuông. Mỗi ô vuông có kích thýớc thực tế là 6km x 

6km ứng với kích thýớc bản vẽ 1:10.000 là 60cm x 

60cm týõng ứng với diện tích là 3.600 ha. 

Số hiệu mảnh 1:10.000 ðánh theo nguyên tắc týõng tự nhý 1:25.000 nhýng thay 2 số 

ðầu là 10. Ví dụ: 10-722 494 (hình VIII-4.1) 

3. Chia mảnh, ðánh số tờ bản ðồ 15.000 

Chia mảnh bản ðồ tỷ lệ 1:10.000 thành 4 ô vuông. Mỗi ô vuông có kích thýớc thực tế 

là 3km x 3km týõng ứng với kích thýớc tờ bản ðồ  1:5.000 là 60cm x 60cm týõng ứng với 

diện tích là 900 ha. 

Số hiệu mảnh bản ðồ 1:5.000 gồm 3 số chẵn km tọa ðộ X, tiếp theo 3 số chẵn km tọa 

ðộ Y của góc Tây Bắc (giống nhý 1:25.000 và 1:10.000 nhýng không có số 25 hoặc số 10). 

Ví dụ mảnh 719 497 (hình VIII-4.2) 

III. CHIA MẢNH, ÐÁNH SỐ TỜ BẢN ÐỒ 12.000, 11.000, 1500 

1. Chia mảnh, ðánh số tờ bản ðồ 12.000  

Chia mảnh bản ðồ 1:5.000 thành 9 ô vuông. Mỗi ô vuông có kích thýớc thực tế 1km 

x 1km týõng ứng với một mảnh bản ðồ 1:2.000 týõng ứng với 

kích thýớc bản vẽ 1:2.000 là 50cm x 50cm týõng ứng với diện 

tích 100ha. 

Các mảnh bản ðồ ðýợc ðánh số Ả-rập từ 1 ðến 9 và ghi 

nhý sau: Số hiệu mảnh 1:5.000, gạch nối và số thứ tự của 

mảnh 1:2.000. 

Ví dụ: 719497-9 (hình VIII-4.2) 

2. Chia mảnh, ðánh số tờ bản ðồ 11.000 

Chia mảnh bản ðồ 1:2.000 thành 4 ô vuông. Mỗi ô vuông 

có kích thýớc thực tế 0,5km x 0,5km týõng ứng với một mảnh bản 

ðồ 1:1.000. Kích thýớc hữu ích của bản vẽ 1:1.000 là 50cm x 50cm 

týõng ứng với diện tích là 25 ha. 

1728 

1725 

1722 

1719 

488 491 494 497 500 503 506 509 512 

Ranh giåïi  tènh 

Ghi chuï:Truûc toüa âäü X tênh tæì xêch 

âaûo(0km).Truûc toüa âäü Y coï giaï trë 500km 

truìng våïi kinh tuyãún truûc cuía tènh 
Hçnh VI I I -4.1 
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Hçnh VI I I -4.4 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

Các tờ bản ðồ 1:1.000 ðýợc ðánh số bằng các chữ cái a, b, c, d (viết thýờng) từ trái 

sang phải từ trên xuống dýới. 

Số hiệu mảnh bản ðồ 1:1.000 ghi nhý sau: số hiệu mảnh 1:2.000, gạch nối, tiếp theo 

là số thứ tự của mảnh 1:1.000.  

Ví dụ: 719 497-9-d  ( hình VIII-4.3) 

3. Chia mảnh ðánh số tờ bản ðồ 1500 

Chia mảnh bản ðồ 1:2.000 thành 16 ô vuông. Mỗi ô có kích 

thýớc thực tế 0,25km x 0,25km týõng ứng với một mảnh bản ðồ 

1:500. Kích thýớc hữu ích của bản vẽ 1:500 là 50cm x 50cm 

týõng ứng với diện tích là 6,25 ha. 

Các mảnh bản ðồ 1:500 ðýợc ðánh số theo thứ tự từ 1 ðến 

16, từ trái sang phải từ trên xuống dýới. 

Số hiệu mảnh bản ðồ 1:500 ghi nhý sau: số hiệu mảnh 

1:2000, gạch nối và số thứ tự của mảnh bản ðồ 1:500 ghi trong ngoặc ðõn.  

Ví dụ: 719 497-9-(16). ( hình VIII-4.4) 

 

 

 

§VIII-5   LÝỚI KHỐNG CHẾ ÐỊA CHÍNH 

I. LÝỚI ÐỊA CHÍNH CÕ SỞ 

1. Lýới tọa ðộ ðịa chính 

Trong khu vực cần thành lập bản ðồ ðịa chính nếu mật ðộ ðiểm tọa ðộ Nhà nýớc 

chýa ðáp ứng theo yêu cầu quy ðịnh thì phải xây dựng lýới tọa ðộ ðịa chính cõ sở. Ðộ 

chính xác của lýới ðịa chính cõ sở týõng ðýõng với lýới tọa ðộ hạng III Nhà nýớc. 

Lýới ðịa chính cõ sở ðýợc phát triển dýới dạng lýới tam giác, lýới ðýờng chuyền 

hoặc ứng dụng công nghệ GPS. 

Nếu ðýợc xây dựng dýới dạng lýới tam giác ðo góc thì phải thực hiện theo các quy 

ðịnh trong �Quy phạm tam giác Nhà nýớc hạng I, II, III, IV�. Nếu ðýợc xây dựng dýới 

dạng ðýờng chuyền hoặc tam giác ðo cạnh thì phải thực hiện theo các quy ðịnh trong �Quy 

phạm ðýờng chuyền và lýới tam giác ðo cạnh�. 

Nếu ðo bằng GPS thì có thể bố trí dýới dạng lýới tam giác dày ðặc, lýới ðýờng 

chuyền tạo thành các ða giác khép kín. Tốt nhất là bố trí từng cặp ðiểm thông nhau. Máy 

thu GPS dùng ðể ðo là các máy thuộc hãng Trimble. Lýới GPS phải ðo nối với ít nhất 3 

ðiểm tọa ðộ Nhà nýớc từ hạng II trở lên, các ðiểm ðo nối với ðiểm hạng cao phải ðýợc rải 

ðều trong khu ðo. 

2- Lýới ðộ cao 

Cõ sở ðể ðo nối ðộ cao ðến các ðiểm ðịa chính cõ sở là các ðiểm ðộ cao hạng III Nhà 

nýớc trở lên. 
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Quy ðịnh kỹ thuật ðối với ðo nối ðộ cao thực hiện theo �Quy phạm xây dựng lýới ðộ cao 

Nhà nýớc hạng I, II, III, IV� hiện hành. 

Trong lýới tọa ðộ ðịa chính cõ sở ðo bằng công nghệ GPS cứ cách 30km phải có một 

ðiểm ðộ cao hạng III Nhà nýớc trở lên ðể làm cõ sở cho ðộ cao hạng IV. 

II. LÝỚI ÐỊA CHÍNH CẤP I, II 

1. Lýới tọa ðộ 

Lýới tọa ðộ ðịa chính cấp I, II ðýợc xây dựng chủ yếu theo phýõng pháp ðýờng 

chuyền phù hợp hoặc lýới ðýờng chuyền. 

Ðiểm gốc của ðýờng chuyền cấp I là các ðiểm tọa ðộ Nhà nýớc hạng III hoặc ðiểm 

ðịa chính cõ sở trở lên. Ðiểm gốc của ðýờng chuyền cấp II là các ðiểm tọa ðộ Nhà nýớc 

hạng IV hoặc ðiểm ðịa chính cấp I trở lên. 

Ðýờng chuyền ðịa chính cố gắng bố trí dạng duỗi thẳng, hệ số gãy khúc của ðýờng 

chuyền không quá 1,8. Cạnh ðýờng chuyền không ðýợc cắt chéo nhau. Các yêu cầu kỹ 

thuật cõ bản của ðýờng chuyền ðịa chính I, II quy ðịnh trong bảng VIII.5.1 
Bảng VIII-5.1 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT STT CÁC YẾU TỐ CỦA ÐÝỜNG CHUYỀN 
Cấp I Cấp II 

1 Chiều dài ðýờng chuyền không lớn hõn 4 km 2,5 km 
2 Số cạnh không lớn hõn 10 15 
3 Chiều dài từ ðiểm khởi tính ðến ðiểm nút hoặc giữa 

hai ðiểm nút không lớn hõn 
 

2,5 km 
 

1 km 
4 Chiều dài cạnh ðýờng chuyền: 

- Lớn nhất 
- Nhỏ nhất 
- Trung bình  

 
1000 m 
200 m 
400 m 

 
400 m 
60 m 

200 m 
5 Sai số trung phýõng ðo góc không lớn hõn 5" 10" 
6 Sai số trung phýõng ðo cạnh sau bình sai không lớn 

hõn 
- Ðối với cạnh dýới 500 m 

 
1/50 000 
0,012 m 

 
 

0,012 m 
7 Sai số giới hạn khép góc ðýờng chuyền  

(n là số góc trong ðýờng chuyền hoặc số vòng khép) 
10" n  20" n  

8 Sai số khép giới hạn týõng ðối 
]S[

fS  1/15 000 1/10.000 

Ðối với khu vực chỉ ðo vẽ bản ðồ ðịa chính tỷ lệ 1/ 1.000 và nhỏ hõn, khu vực nông 

thôn, khu vực dân cý miền núi thì các yếu tố (1), (3), (4) trong bảng VIII-5.1 ðýợc tãng lên 

1,5 lần, yếu tố (8) ðối với cấp I là 1/10.000, cấp II là 1/5.000. Khi ðýờng chuyền chiều dài 

cấp I ngắn hõn 600m, cấp II ngắn hõn 400m thì sai số khép tuyệt ðối không lớn hõn 0,04 

m. 

Góc trong ðýờng chuyền cấp I, II ðo bằng các máy kinh vĩ quang học, kinh vĩ ðiện 

tử, toàn ðạc ðiện tử có ðộ chính xác 1� ¸ 5� nhý máy THEO 010(A, B), T2, DT2, SET (1, 
2, 3, 4), T1610, TC1600, DT5, Geod310,v.v... Nếu   trạm ðo có từ 3 hýớng trở lên phải ðo 

toàn vòng. Số lần ðo góc theo quy ðịnh trong bảng VIII-5.2 

Bảng VIIIểợểầ 

Số lần ðo (n) STT LOẠI MÁY 
Cấp I Cấp II 

1 Máy có ðộ chính xác ðo góc 1"¸ 2":  4 2 
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   THEO 010 (A,B), T2, DT2, SET (1, 2) 
2 Máy có ðộ chính xác ðo góc 3"¸ 5": DT5, SET (3, 4)  6 4 

Giữa các lần ðo thay ðổi vị trí bàn ðộ một lýợng 
n

180
P

o
o
   

Các hạn sai khi ðo góc quy ðịnh trong bảng VIII-5.3. 

Bảng VIII-5.3 
TT CÁC YẾU TỐ TRONG ÐO GÓC HẠN SAI (" ) 
1 Số chênh trị giá góc giữa các lần ðo 8 
2 Số chênh trị giá góc giữa các nửa lần ðo 8 
3 Biến ðộng 2C trong 1 lần ðo  12 
4 Sai số khép về hýớng mở ðầu 8 
5 Số chênh trị giá hýớng các lần ðo sau quy "0" 8 

Cạnh ðýờng chuyền cấp I, II chủ yếu ðýợc ðo bằng máy ðo xa ðiện quang với số lần 

ðo là 3 lần riêng biệt. Số chênh các số ðọc cạnh không quá 2a (a là hằng số của máy). 

Khi ðo cạnh phải ðo nhiệt ðộ, áp suất ðể tính số cải chính. Trýờng hợp không ðo 

ðýợc cạnh ngang thì phải ðo góc nghiêng hoặc chênh cao hai ðầu cạnh ðể tính chuyển cạnh 

nghiêng về cạnh ngang. 

Trýớc và sau ðợt ðo hoặc khi phát hiện có biến ðộng thì máy ðo góc, ðo cạnh phải 

ðýợc kiểm nghiệm ðầy ðủ các hạng mục quy ðịnh trong quy phạm. Lýới toạ ðộ ðịa chính 
cấp I, II ðýợc bình sai chặt chẽ. Khi tính toán và trong kết quả cuối cùng góc lấy chẵn ðến 

giây, tọa ðộ và ðộ cao lấy ðến mm (0,001m). 

2- Lýới ðộ cao 

Cõ sở ðo nối ðộ cao cho các ðiểm ðịa chính cấp I, II là các ðiểm ðộ cao hạng IV Nhà 

nýớc trở lên. 

Các ðýờng ðộ cao hạng IV và ðộ cao kỹ thuật bố trí trùng với ðýờng chuyền cấp I, II. 

Chiều dài ðýờng ðộ cao theo quy ðịnh trong bảng VIII.5.4 

Bảng VIII-5.4 
CHIỀU DÀI ÐÝỜNG ( km) STT LOẠI ÐÝỜNG ÐỘ CAO 

Hạng IV Kỹ thuật 
1 Ðýờng ðõn 16  20 8 

2 Giữa ðiểm gốc và ðiểm nút   9  15 6 

3 Giữa hai ðiểm nút   6  10 4 

Trýờng hợp ðặc biệt có thể thiết kế ðýờng �treo� với chiều dài không quá 8km ðối 

với hạng IV và 4 km ðối với kỹ thuật. Ðýờng �treo� phải ðo ði và ðo về. 

Máy dùng trong ðo ðộ cao là các máy thủy chuẩn có ðộ phóng ðại 20
X trở lên, giá trị 

khoảng chia ống thủy gắn trên ống kính là 45�/ 2mm. Dùng mia hai mặt khoảng chia 1cm 

ðối với hạng IV. Ðối với thủy chuẩn kỹ thuật có thể dùng cả mia một mặt khoảng chia 1cm 

hoặc 2cm. 

Khi ðo thủy chuẩn hạng IV và thủy chuẩn kỹ thuật phải thực hiện các quy ðịnh kỹ 

thuật trong bảng VIII-5.5 

Bảng VIIIểợểợ 

S HẠNG MỤC CÁC CHỈ TIÊU 

Admin
http://tracdia.wordpress.com


Admin
huuduc1kk2@gmail.com




 CHÝÕNG VIII ÐO VẼ BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH   195 
 

 

TT HẠNG IV KỸ THUẬT 

1 Chiều dài tia ngắm trung bình 
Dài nhất  

100 m 
150 m 

120m 
200 m 

2 Số chênh khoảng cách từ máy ðến 2 mia không quá  
Tích luỹ không quá 

5 m 
10m 

5m 
50m 

3 Số chênh về chênh cao mặt ðen, mặt ðỏ hoặc chênh cao giữa 

2 lần ðo trên một trạm máy không quá 7 mm 7mm 

4 Sai số khép ðộ cao giữa 2 ðiểm hạng cao hoặc giữa ðo ði và 

ðo về ðýờng �treo� 
(L là ðộ dài ðýờng ðộ cao tính bằng km) 

Lmm20

 
Lmm50

 

5 Sai số khép ðộ cao ðối với trýờng hợp số trạm ðo trên 1 km từ 16 trở 

lên ở hạng IV và 25 trở lên ở ðo cao kỹ thuật nmm5  nmm10  

III. LÝỚI KHỐNG CHẾ ÐO VẼ 

1. Lýới toạ ðộ 

Lýới khống chế ðo vẽ bao gồm hai cấp: 

- Lýới ðo vẽ cấp 1 ðýợc phát triển dựa trên các ðiểm toạ ðộ ðịa chính từ cấp II trở 

lên. 

- Lýới ðo vẽ cấp 2 ðýợc phát triển dựa trên các ðiểm từ lýới ðo vẽ cấp 1 trở lên. 

Lýới ðo vẽ có thể ðýợc phát triển dýới dạng ðýờng chuyền kinh vĩ, lýới tam giác 

nhỏ, giao hội hoặc ứng dụng công nghệ GPS. 

Hình thức ðýờng chuyền kinh vĩ ðýợc dùng chủ yếu trong việc phát triển lýới ðo vẽ. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật cõ bản của ðýờng chuyền kinh vĩ quy ðịnh trong bảng VIII-5.6. 

  Bảng VIII.5.6 

[S]max (m) m" ]S[
fS  TT Tỷ lệ bản ðồ 

KV1 KV2 KV1 KV2 KV1 KV2 
1 KHU VỰC ÐÔ THỊ 
 1/ 500, 1/ 1000, 1/ 2000 600 300 15 15 1:4.000 1:2.500 

2 KHU VỰC NÔNG THÔN 
 1/ 1000 

1/ 2000 
1/ 5000 
1/ 10000 - 1/ 25000 

900 
2.000 
4.000 
8.000 

500 
1.000 
2.000 
6.000 

15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

1:4.000 
1:4.000 
1:4.000 
1:4.000 

1:2.000 
1:2.000 
1:2.000 
1:2.000 

Ðối với lýới ðýờng chuyền, chiều dài lớn nhất giữa ðiểm gốc và ðiểm nút,  các ðiểm 

nút phải nhỏ hõn 2/ 3 chiều dài quy ðịnh trong bảng VIII-5.5. 
Chiều dài cạnh ðýờng chuyền không quá 400m và không ngắn hõn 20m. Riêng ðối 

với ðýờng chuyền cấp 2 ở khu vực ðô thị cho phép cạnh ngắn nhất không dýới 5 m. 

Chiều dài hai cạnh liền nhau của ðýờng chuyền chênh nhau không quá 2,5 lần. 
Số cạnh ðýờng chuyền không quá 15 cho tỷ lệ 1 :500 ¸ 1:5.000 và không quá 25 cho 

tỷ lệ 1:10.000 ¸ 1:25.000. 
Sai số trung phýõng ðo cạnh ðýờng chuyền sau bình sai không lớn hõn 0,015m. 

Sai số khép góc trong ðýờng chuyền không výợt quá nmf   2 , trong ðó, m là 

sai số trung phýõng ðo góc, n là số góc trong ðýờng chuyền. 
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Ở vùng ðịa hình thông thoáng, khu vực ðồi núi cũng có thể xây dựng  lýới khống chế 

ðo vẽ dýới dạng lýới tam giác nhỏ, với số ðiểm gốc ít nhất là 3 ðiểm ðịa chính cấp II trở 

lên. 

Chiều dài chuỗi tam giác hoặc cạnh giữa các ðiểm khởi tính không výợt quá chiều 

dài ðýờng chuyền kinh vĩ cấp 1 týõng ứng với từng tỷ lệ trong bảng VIII-5.5. 

Số tam giác giữa hai cạnh khởi tính không quá 10, cạnh tam giác ngắn nhất là 150 m, 

góc trong tam giác không nhỏ hõn 20
0, sai số trung phýõng ðo góc mb £ 15�, sai số khép 

góc trong tam giác fb  £ 26�. 

Vùng ðịa hình thông thoáng, khu vực ðồi núi cũng có thể dùng phýõng pháp giao hội 

ðể xây dựng lýới khống chế ðo vẽ. Ðiểm gốc ðể phát triển ðiểm giao hội phía trýớc hoặc 

cạnh sýờn ít nhất là 3 ðiểm ðịa chính cấp II trở lên, ðối với giao hội phía sau ðiểm gốc phải 

là 4 ðiểm và ðiểm giao hội không ðýợc nằm trên vòng tròn cấm. 

Việc ðo góc trong lýới ðo vẽ ðýợc ðo 2 lần bằng các máy ðo góc có ðộ chính xác £  

10�, nếu dùng máy có ðộ chính xác 1�¸ 5� chỉ cần ðo 1 lần. 

Cạnh lýới ðýờng chuyền kinh vĩ, cạnh ðáy trong lýới tam giác ðýợc ðo bằng máy ðo 

xa ðiện quang với 2 lần riêng biệt, chênh lệch kết quả giữa 2 lần ðo £ 2a (a là hằng số 

máy). Nếu ðo cạnh bằng phýõng pháp khác cũng phải ðảm bảo sai số týõng ðối không lớn 

hõn 1/ 3.000. 

Lýới khống chế ðo vẽ có thể bình sai theo phýõng pháp bình sai gần ðúng. 

2.Lýới ðộ cao 

Cõ sở ðể phát triển ðộ cao cho các ðiểm khống chế ðo vẽ là các ðiểm ðýợc xác ðịnh 

ðộ cao bằng phýõng pháp thủy chuẩn kỹ thuật. 

Tuỳ thuộc khoảng cao ðều cõ bản, lýới ðộ cao ðo vẽ có thể xác ðịnh bằng phýõng 

pháp thủy chuẩn kinh vĩ hoặc ðo cao lýợng giác (bảng VIII.5.7) 

Bảng VIIIểợểẽ 
Khoảng cao ðều cõ bản Phýõng pháp xác ðịnh ðộ cao Ðiểm khởi tính 

1.0m 
 

Thuỷ chuẩn kinh vĩ 
 

Ðộ cao nhà nýớc và thuỷ 

chuẩn kỹ thuật 

2.0m, 5.0m 
10.0m, 20.0m 

Ðo cao lýợng giác Ðộ cao nhà nýớc và thuỷ 

chuẩn kỹ thuật 

Ðýờng thủy chuẩn kinh vĩ có thể bố trí trùng với ðýờng chuyền kinh vĩ, ðýờng 

chuyền toàn ðạc, ðýợc ðo ðồng thời và chỉ cần ðo 1 chiều. Mia dùng ðể ðo là mia 3m chia 

tới 1cm. Chiều dài tia ngắm không quá 200m, chiều dài ðýờng chuyền không quá 4 km. 

Sai số khép giới hạn về ðộ cao của ðýờng thủy chuẩn kinh vĩ ðýợc tính theo công 

thức: )mm(Lfh 100  

Trong ðó, L là chiều dài ðýờng chuyền tính bằng km. 

Khi dùng phýõng pháp ðo cao lýợng giác, góc ðứng ðýợc ðo 3 lần bằng phýõng 

pháp một chỉ giữa hoặc ðo 4 lần bằng phýõng pháp ba chỉ. Trên cùng một cạnh góc ðứng 

phải ðo ði và ðo về  
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Chênh lệch góc ðứng và MO giữa các lần ðo trên một trạm không quá 15�  

Chênh lệch ðộ cao ðo ði và ðo về trên cùng một hýớng không quá 0,6 m với khoảng 

cao ðều 2 m và 1,2m với khoảng cao ðều 5 m, 10 m, 20 m. 

Sai số khép cho phép về ðộ cao ðýờng chuyền ðộ cao lýợng giác trong lýới khống 

chế ðo vẽ ðýợc tính theo công thức: )mm(Lfh 100  

Khi bố trí ðýờng chuyền ðộ cao lýợng giác ðộc lập thì ðộ dài ðýờng chuyền không 

quá 5 km, cạnh dài trung bình 350 m, ðýợc ðo bằng phýõng pháp thị cự quang học và ðọc 

ðến mét. Số cạnh không quá 25. Sai số khép cho phép về ðộ cao )m(nS.,fh 040 . 

Trong ðó, S là chiều dài ðýờng chuyền tính theo ðõn vị 100 m, n là số cạnh ðýờng chuyền.   

Nếu dùng phýõng pháp giao hội ðộ cao ðộc lập xác ðịnh ðộ cao cho các ðiểm khống 

chế ðo vẽ thì phải xác ðịnh từ 3 hýớng hoặc 2 hýớng, trong ðó có 1 hýớng ðo ði và ðo về. 

Lýới khống chế ðo vẽ ðộ cao có thể ðýợc bình sai theo phýõng pháp bình sai gần 

ðúng. 

Ngoài các phýõng pháp xác ðịnh toạ ðộ, ðộ cao cho các ðiểm trong lýới khống chế 

ðo vẽ nêu trên, hiện nay ngýời ta còn ứng dụng công nghệ GPS ðể xây dựng lýới khống 

chế ðo vẽ. 

  

§VIII-6  ÐO VẼ BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH  
 BẰNG PHÝÕNG PHÁP TOÀN ÐẠC 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

Sau khi xây dựng lýới khống chế ðo vẽ, ðể thực hiện việc ðo vẽ chi tiết bản ðồ ðịa 

chính, cần tiến hành các công việc chuẩn bị gồm: 

1. Chuẩn bị máy và các dụng cụ ðo 

Trong phýõng pháp toàn ðạc có thể sử dụng máy kinh vĩ, máy toàn ðạc thông 

thýờng, máy toàn ðạc ðiện tử. Ði kèm theo còn có các loại mia, gýõng, thýớc thép, ô che 

máy, các loại thýớc triển ðiểm,... Máy và dụng cụ ðo phải ðýợc kiểm tra, kiểm nghiệm 

trýớc khi ðo vẽ theo yêu cầu cụ thể cho từng loại. 

2. Chuẩn bị bản vẽ 

Hiện nay bản vẽ ðýợc làm bằng ðế nhựa diamat có ðộ giãn nở dýới 0,1mm/1m chiều 

dài. Trýờng hợp sử dụng công nghệ số thì có thể sử dụng giấy vẽ bản ðồ chất lýợng cao 

làm bản gốc kèm theo các file số liệu gốc ghi trên ðĩa từ. 

Trên bản vẽ diamat tiến hành dựng khung, kẻ lýới ô vuông bằng thýớc Ðrôbýsep 

hoặc dùng phýõng pháp ðýờng chéo. Cách tiến hành cụ thể xem  §VII-3 phần II. 

Ðộ chính xác dựng khung, kẻ lýới ô vuông phải ðảm bảo: Sai số triển ðiểm góc 

khung, giao ðiểm lýới ô vuông không quá 0,1mm; ðộ dài cạnh khung bản ðồ không výợt 

quá 0,1mm, ðýờng chéo bản ðồ không výợt quá 0,3mm so với lý thuyết. 
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Dựa vào toạ ðộ các ðiểm khống chế tiến hành triển lên bản vẽ, sai số triển ðiểm 

khống chế cũng không výợt quá 0,1mm. 

Hiện nay việc triển ðiểm có thể tiến hành trên máy triển ðiểm do ðó dễ dàng ðảm bảo 

ðộ chính xác theo yêu cầu. 

II. ÐO VẼ BẰNG MÁY TOÀN ÐẠC THÔNG THÝỜNG 

1. Công tác ngoài trời:  

Máy ðo toàn ðạc thông thýờng là các loại máy kinh vĩ hoặc máy toàn ðạc tự ðộng. 

Phýõng pháp ðo ngoài thực ðịa của các loại máy này cõ bản giống nhau. 

a.Tãng dày ðiểm trạm ðo 

Thông thýờng mật ðộ các ðiểm trong lýới khống chế các cấp hạng từ ðýờng chuyền 

kinh vĩ cấp 2 trở lên vẫn chýa ðáp ứng ðủ mật ðộ ðiểm trạm ðo vì thế trýớc khi ðo vẽ chi 

tiết phải tãng dày ðiểm trạm ðo bằng phýõng pháp  ðýờng chuyền toàn ðạc. Ðiểm gốc ðể 

phát triển ðýờng chuyền toàn ðạc là các ðiểm có ðộ chính xác từ ðiểm trong lýới ðo vẽ trở 

lên. Chiều dài ðýờng chuyền, chiều dài cạnh, số cạnh ðýờng chuyền toàn ðạc quy ðịnh 

trong bảng VIII-6-1. 

   Bảng VIII-6.1    
Tỷ lệ  
ðo vẽ 

Chiều dài lớn nhất của 

ðýờng chuyền (m) 
Cạnh dài nhất (m) Số cạnh  

tối ða 
1:500 
1:1.000 
1:2.000 
1:5.000 
1:10.000 
1:25.000 

200 
300 
600 

1200 
3000 
5000 

100 
150 
200 
300 
400 
400 

4 
6 
8 
10 
15 
20 

Khi ðo ðýờng chuyền toàn ðạc sai số ðịnh tâm máy không quá 3mm, chiều cao máy, 

chiều cao gýõng hoặc bảng ngắm ðo chính xác ðến cm. 

Ðối với bản ðồ tỷ lệ 1/500 - 1/1.000 cạnh ðýờng chuyền toàn ðạc ðo bằng thýớc thép 

hoặc các phýõng tiện có ðộ chính xác týõng ðýõng trở lên và phải ðo ði và ðo về, chênh 

lệch giữa ðo ði và ðo về không quá 1/2000 chiều dài cạnh ðo. 

Khi ðo vẽ bản ðồ tỷ lệ 1/2.000 - 1/25.000 cạnh ðýờng chuyền có thể ðo bằng phýõng 

pháp thị cự quang học mia ðứng ðọc ðến 0,1m, chênh lệch giữa ðo ði và ðo về không quá 

1/300 chiều dài cạnh ðo. 

Góc bằng trong ðýờng chuyền toàn ðạc ðo 2 lần ðọc ðến 0,1� hoặc chẵn giây. Góc 

ðứng dùng ðể tính chuyển khoảng cách nghiêng về khoảng cách ngang hoặc tính chênh 

cao, ðýợc ðo 2 lần theo hýớng ðo ði, ðo về. 

Chênh lệch chênh cao giữa 2 lần ðo không quá 4cm trên 100m cạnh dài. Ðýờng 

chuyền toàn ðạc phải bảo ðảm các hạn sai dýới ðây: 

- Sai số khép góc giới hạn:  nf 06      

                        (n là số góc trong ðýờng chuyền)  

- Sai số khép giới hạn: 
n

S
f S

400
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Trong ðó:  S là chiều dài ðýờng chuyền tính bằng mét; n là số cạnh ðýờng chuyền.  

- Sai số khép ðộ cao giới hạn:
n

S
,fh 040  (cm). Trong ðó n là số góc 

Ngoài phýõng pháp ðýờng chuyền toàn ðạc còn có thể tãng dày ðiểm trạm ðo bằng 

phýõng pháp ðiểm dẫn hoặc phýõng pháp  giao hội. Nếu dùng phýõng pháp  ðiểm dẫn thì 

cạnh dẫn không výợt quá cạnh ðýờng chuyền toàn ðạc. Nếu dùng phýõng pháp  giao hội 

thì cạnh giao hội không quá 2 lần chiều dài cạnh ðýờng chuyền toàn ðạc. Góc giao hội, góc 

ðiểm dẫn ðo theo quy ðịnh ðo góc ðýờng chuyền toàn ðạc. 

b. Ðo vẽ chi tiết  

Ðo vẽ chi tiết thýờng áp dụng phýõng pháp  toạ ðộ cực. Tại trạm ðo, ðịnh tâm máy 

với sai số không quá 5mm cho các tỷ lệ. Ðịnh hýớng máy theo hai ðiểm trạm ðo khác 

trong ðó một ðiểm ðể kiểm tra. 

Trong quá trình ðo thỉnh thoảng phải kiểm tra lại hýớng chuẩn, nếu có sai lệch so với 

ðịnh hýớng ban ðầu càng không quá 1,5 phút. 

Các ðại lýợng cần ðo trên một trạm máy bao gồm: chiều cao máy, chiều cao ðiểm 

ngắm (mia hoặc gýõng) tại ðiểm chi tiết, khoảng cách ngang từ máy ðến ðiểm chi tiết, góc 

bằng hợp bởi hýớng chuẩn và hýớng ðến ðiểm chi tiết, chênh cao từ trạm máy tới ðiểm ðặt 

mia (hoặc gýõng) góc ðứng dùng ðể cải chính khoảng cách nghiêng về khoảng cách ngang 

và tính chênh cao. 

Khi ðo chi tiết, góc ðứng ðo nửa lần ðo làm tròn ðến phút. Cạnh ðo một lần ðo làm 

tròn ðến cm với tỷ lệ 1:500 - 1:5.000 và làm tròn ðến dm với tỷ lệ 1:10.000 - 1:25.000. Khi 
ðo cạnh bằng máy toàn ðạc ðiện tử chiều dài tia ngắm tối ða là 200m ðối với tỷ lệ 1:500, 

250m ðối với tỷ lệ 1:1.000, 500m ðối với tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000, còn ðối với tỷ lệ 

1:10.000 - 1:25.000 thì tùy theo khả nãng ðo của máy. 

Ðối với khu vực ðô thị khoảng cách từ máy tới ðiểm mia chi tiết bắt buộc phải ðo 

bằng máy toàn ðạc ðiện tử  hoặc bằng thýớc thép. 

Ðối với các khu vực khác chiều dài tia ngắm ðo bằng các phýõng pháp  khác thì thực 

hiện theo quy ðịnh trong bảng VIII-6.2. 

               Bảng VIII-6.2 
Khoảng cách lớn nhất từ  

máy ðến mia khi ðo vẽ (m) 
Tỷ lệ 
ðo vẽ 

Khoảng cao ðều 

cõ bản(m) 
Khoảng cách lớn nhất giữa các 

ðiểm mia khi ðo vẽ dáng ðất(m) 
Dáng ðất Ðịa vật 

1:500 1.0 30 150 60 
1:1.000 1.0 30 200 80 
1:2.000 1.0 

2.0 
40 
50 

200 
250 

100 
100 

1:5.000 1.0 
2.0 
5.0 

80 
100 
120 

300 
350 
350 

150 
150 
150 

1:10.000 10 350 400 200 
1:25.000 20 350 400 200 

 

Trong quá trình ðo vẽ chi tiết tại mỗi trạm ðo phải vẽ lýợc ðồ với tỷ lệ bằng hoặc lớn 

hõn tỷ lệ bản ðồ ðo vẽ. Trên lýợc ðồ thể hiện vị trí số hiệu ðiểm chi tiết, loại ðất, chủ sử 
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dụng và các ghi chú cần thiết khác. Tất cả các lýợc ðồ ðýợc tiếp biên phù hợp, ðánh số liên 

tục theo trạm máy và ðóng thành quyển có mục lục kèm theo cho từng mảnh bản ðồ. 

Tại mỗi trạm máy phải ðo ít nhất 2 ðiểm chung với mỗi trạm máy kế tiếp ðể có số 

liệu kiểm tra. 

Ngoài phýõng pháp toạ ðộ cực khi ðo vẽ chi tiết còn áp dụng các phýõng pháp khác 

nhý phýõng pháp toạ ðộ vuông góc, phýõng pháp giao hội cạnh, phýõng pháp dóng 

hýớng. 

Ðo vẽ khu vực ðô thị thýờng phải phối hợp các phýõng pháp trên. 

Trình tự ðo vẽ khu vực ðô thị nhý sauừ 

- Ðo vẽ ðýờng phố ngõ phố và các yếu tố mặt ngoài ðýờng phố. 

- Ðo vẽ bên trong ô phố  

- Ðo vẽ các yếu tố khác 

Khi ðo vẽ ðýờng phố thýờng bố trí ðýờng chuyền kinh vĩ chạy dọc theo ðýờng phố, 

nếu ðýờng phố thẳng có thể thay thế ðýờng chuyền kinh vĩ bằng các ðýờng thẳng dóng 

hýớng giữa các ðiểm của lýới khống chế ðo vẽ trở lên, hoặc các góc nhà góc phố ðã có toạ 

ðộ. Từ các ðiểm của hàng ðiểm dóng hýớng tiến hành ðo vẽ ðịa vật xung quanh bằng 

phýõng pháp ðýờng thẳng vuông góc, phýõng pháp cực hoặc phýõng pháp giao hội cạnh. 

Ðo vẽ chi tiết bên trong ô phố ðýợc tiến hành sau khi ðã ðo vẽ ðýờng phố. Các ðịa vật bên 

trong ô phố thýờng ðýợc ðo vẽ từ những ðiểm khống chế có trên ðýờng phố kể cả ðiểm 

trên ðýờng dóng hýớng. Khi gặp vật cản có thể bố trí ðýờng chuyền treo ðo ði, ðo về với 

số cạnh không quá 4 ở vùng ðã quy hoạch và không quá 3 ở vùng chýa quy hoạch. 

2. Công tác trong phòng 

Công việc trong phòng ðýợc tiến hành song song với công việc ngoài trời theo thứ tự 

sau: 

- Kiểm tra mức ðộ ðúng ðắn và hoàn chỉnh của lýới khống chế ðo vẽ trên toàn khu 

ðo. 

- Kiểm tra sổ ðo, tính toán lýới ðo vẽ, triển ðiểm hoặc nhập số liệu. 

- Kết quả ðo chi tiết hàng ngày phải ðýa lên bản vẽ hoặc nhập  vào máy và vẽ chi tiết 

nội dung trong thời gian không quá 3 ngày sau. 

- Kiểm tra tiếp biên giữa các trạm ðo, giữa các mảnh bản ðồ. 

- Sửa chữa sản phẩm theo kết quả kiểm tra, nghiệm thu. 

- Hoàn chỉnh các tài liệu ðể chuyển sang khâu tiếp theo. 

 

III. ÐO VẼ BẰNG MÁY TOÀN ÐẠC ÐIỆN TỬ 

1. Trýờng hợp sử dụng sổ ðo ðiện tử và phần mềm vẽ bản ðồ 

Quy trình ðo vẽ nhý sau: 

a. Các býớc chuẩn bịừ 

- Kiểm tra máy toàn ðạc ðiện tử (Electronic Total Station) 

- Ðặt các thông số hoạt ðộng cho máy nhý ðõn vị ðo, chế ðộ cải chính, v.v... 

- Ðặt chế ðộ ðo: ðặt chế ðộ ðo cạnh, chế ðộ ðo góc. 
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- Ðặt máy trên trạm ðo và hoàn thành thao tác trýớc khi ðo nhý ðịnh tâm, cân bằng 

máy, lắp pin, khởi ðộng máy. 

- Kiểm tra và chuẩn bị sổ ðo ðiện tử (Electronic Fieldbook) bao gồm kiểm tra nguồn 

ðiện, chọn và ðặt tên công việc chọn loại máy toàn ðạc, ðặt cấu hình ðọc số, ðặt ðộ chính 

xác ðo góc, cạnh, cải chỉnh PPM, ðặt thời gian xóa công việc. 

b. Trình tự ðo vẽ chi tiết ạ Fieldbook SDRậậề 

- Nhập tọa ðộ các ðiểm khống chếớ ðiểm trạm ðo và ðiểm ðịnh hýớngừ 

 Từ màn hình cõ sở ấn phím SURV xuất hiện màn hình SURV gồm 4 dòng: 

Topography (ðo chi tiếtề 
Resection (giao hộiề 
Remote elev (ðo cao từ xaề 
Keyboard input ( nhập số liệu từ bàn phímề 

Từ màn hình SURV chọn dòng cuối bằng cách ðýa thanh sáng xuống rồi ấn OK sẽ 
xuất hiện màn hình gồm 4 dòng: 

Key in coords (nhập tọa ðộ Xớ Yớ Hề 
Key in azimuth ( nhập phýõng vịề 
Key in azimuth & dist ( nhập phýõng vị và cạnhề 
Key in obsvn ( nhập số liệu ðo ngắmề 

 

Ðýa thanh sáng ðến dòng 1 rồi ấn OK. Màn hình xuất hiện 4 dòng 

Pt (số hiệu ðiểmề 
North (X) 
East (Y) 
Cd ( mãề 

Nạp xong dòng nào thì ấn ENT. Nạp xong cả trang nhấn OK.Nhấn CLEAR ðể về 

màn hình SURV. 

Nếu có sẵn số liệu khống chế từ trýớc thì có thể tạo job khống chế và nhập số liệu 

sẵn ở nhà. 

- Chọn ðiểm trạm ðo và ðiểm ðịnh hýớng. 

Từ màn hình SURV chọn dòng thứ nhất là Topography, ấn OK màn hình xuất hiện 3 

dòng: 

Confirm Orientation (xác nhận ðịnh hýớngề 

Stn ( trạm ðoề 

Bspt ( ðiểm ðịnh hýớngề 

Nhập tên trạm máy nhấn OK, nhập tên ðiểm ðịnh hýớng nhấn OK. Màn hình xuất 

hiện: 

Take BS reading 

ST:.....................(tên trạm máyề 

BSpt:..................( tên ðiểm ðịnh hýớngề 
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Quay ống kính ngắm ðiểm ðịnh hýớng BS rồi ấn . 

Nếu là ðiểm ðịnh hýớng ðặt gýõng thì ðể kiểm tra khoảng cách nhấn  . Máy 

ðo lại khoảng cách và lấy hýớng 0
000'00". 

Kiểm tra số liệu xong nhấn OK. Màn hình giống nhý trên nhýng thêm dòng thứ tý : 

Top ( ðo vẽ chi tiếtề 

- Ðo chi tiếtừ 

Sau khi ðịnh hýớng xong ngắm vào gýõng ðặt tại các ðiểm chi tiết. Từ màn hình 

Topography ấn phím  máy bắt ðầu ðo và xuất hiện màn hình gồm các dòng sau: 

 

cd ( mã ðiểm miaề 
pt ( số thứ tự ðiểm miaề 
Target Ht ( chiều cao gýõngề 
H obs (góc hýớng ngangề 
V obs ( góc ðứngề 
S dist ( cạnh nghiêngề  

                      (hàng phímề 

Có thể ghi mã ðiểm mia hoặc không ghi. Thay ðổi số thứ tự ðiểm mia, chiều cao 

gýõng. Nếu chấp nhận màn hình số liệu nhấn OK, máy chuyển về màn hình Topo ( ðo vẽ 

chi tiết). 

c. Truyền số liệu từ sổ ðo ðiện tử ạFieldbookề sang máy tínhừ 

   + Thao tác trên sổ ðo ðiện tửừ 

Từ màn hình cõ sở, ấn phím COM, xuất 

hiện màn hình COM.  

Dùng phím  ðýa thanh sáng xuống 

dòng COM setup và nhấn OK sẽ xuất hiện màn 

hình nhý bên. 

Dùng phím ,   ðýa thanh sáng lên 

dòng 1 và dùng  ,  chuyển Top  Bottom. 
Ðýa thanh sáng xuống dòng 3 chuyển 4800 thành 9600. Nhấn OK ðể chuyển về màn hình 

COM.  

Ðýa thanh sáng xuống dòng Output Options và nhấn OK xuất hiện màn hình dýới 

ðây: 

Current  View Yes 
OBS  View Yes 
MC  View No 
Red  View No 
Pos  View No 

  Port 
 Top 

Modem 
 No 

Baurd rote 
4800 

Data bist 
8 

Party 
Not set 

Stop bit 
1 

Output 
0  
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Send  Partial Job No 
Send  All as POS No 

Dùng phím ,  ðể chuyển No thành Yes ở 2 dòng dầu, các dòng còn lại là No. 

Nhấn OK ðýa về màn hình COM.  

Từ màn hình COM ðýa thanh sáng lên dòng COM Output nhấn OK sẽ xuất hiện tên 

công việc. Ðýa thanh sáng tới dòng tên công việc cần truyền sang máy tính và dùng phím 

,  ðể chuyển No thành Yes. 

- Thao tác trên máy tínhừ 

Trên máy vi tính ðã tạo thý mục SOKKIA ( là thý mục truyền nhận số liệu của SDR) 

trong NC. Vào NC chọn Comms.Bat, ấn Enter. Trên máy tính xuất hiện màn hình SOKIA 

Comms Plus. 

Gõ Alt+S, ðýa thanh sáng ðến dòng Receive và ấn Enter, xuất hiện màn hình truyền 

số liệu nhý sau: 

Receive from SDR 

PC file name [.........OBS] 

Receiver 

Nhập tên tập tin có ðuôi.OBS và chuyển thanh sáng xuống Receiver ấn Enter. Trên 

sổ ðo ðiện tử nhấn OK. 

Lúc này trên máy tính bắt ðầu nhận số liệu truyền từ Field book tập tin có ðuôi.OBS. 

Nhập xong gõ trên máy tính Alt+F và gõ C ðể về màn hình truyền số liệu của sổ ðo ðiện 

tử. 

- Ở Field Book ðýa thanh sáng về dòng Output option, ấn OK chuyển Current View 

Yes thành No bằng phím , . Chuyển thanh sáng xuống dòng Red hoặc Pos và chuyển 

No thành Yes, ấn OK chuyển về màn hình COM. 

Chọn dòng Comms Output ấn OK xuất hiện tên file công việc cần truyền. Dùng 

phím ,  chuyển No thành Yes. 
- Thao tác trên máy tính giống nhý lần truyền tập tin có ðuôi.OBS nhýng ở ðây ghi 

tên tập tin có ðuôi.RED hoặc.POS. 
Ðýa thanh sáng xuống dòng Receiver và ấn Enter 

Trên Fieldboot ấn OK, số liệu bắt ðầu lại ðýợc truyền từ Fieldboot sang máy tính. 

Khi truyền xong gõ Alt+F rồi gõ C, cuối cùng gõ Alt+F và X ðể thoát khỏi màn hình 

của Comms. 

Nhý vậy các tập tin ðã truyền là các tập tin có ðuôi là.OBS,.RED và.POS 

Tập tin có ðuôi.OBS cung cấp thông tin số thứ tự ðiểm mia, mã ðiểm mia, cạnh 

nghiêng, góc thiên ðỉnh, góc bằng.  

Tập tin có ðuôi.RED cung cấp thông tin về mia, phýõng vị và cạnh bằng. 

Tập tin có ðuôi.POS cung cấp thông tin về số thứ tự ðiểm mia; mã ðiểm mia; X,Y, H 

của ðiểm mia. 

2. Trýờng hợp không sử dụng sổ ðo ðiện tử 
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 Nếu không dùng sổ ðo ðiện tử thì ta dùng máy toàn ðạc ðiện tử nhý máy toàn ðạc 

thýờng,  ghi số liệu vào sổ và nhập vào máy tính bằng cách gõ trực tiếp số liệu ðo theo thứ 

tự phù hợp với phần mềm vẽ bản ðồ ðang sử dụng. 

 

 §VIII-7  CÔNG TÁC NỘI NGHIỆP THÀNH LẬP BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH 

I. TU CHỈNH, VẼ  MỰC 

1. Bản ðồ ðịa chính cõ sở 

a.Vẽ mực bản ðồ  

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra nghiệm thu ngoại nghiệp, tiếp biên và chỉnh sửa 

bản gốc, bản ðồ ðịa chính cõ sở ðýợc vẽ bằng mực và màu theo quy ðịnh: 

- Màu nâu vẽ các ký hiệu và ghi chú ðịa hình.  
- Màu ve ðậm vẽ ðýờng nét và ghi chú thuỷ hệ. 

- Màu ðen biểu thị các yếu tố còn lại.  
Các yếu tố ðýờng nét, các kiểu chữ cỡ chữ, các ký hiệu cho từng ðối týợng ðýợc biểu 

thị theo quy ðịnh trong cuốn �Ký hiệu bản ðồ ðịa chính� hiện hành. 

Nếu thành lập bản ðồ ðịa chính dạng số thì số liệu ðo ðýợc nhập vào máy và vẽ bằng 

các phần mềm chuyên dùng theo quy ðịnh của ngành. 

b. Ðánh số thửa tạm thời  

Số thửa trên bản ðồ ðịa chính cõ sở là số tạm thời và ðýợc ðánh theo nguyên tắc: 

dùng số Ả rập từ 1 ðến cuối cùng trong từng mảnh bản ðồ theo thứ tự liên tục từ trái sang 

phải, từ trên xuống dýới dạng chữ Z bắt ðầu từ góc Tây-Bắc. Trong mỗi thửa ðất phải biểu 

thị số thửa, diện tích, loại ðất dýới dạng phân số. 

Trýờng hợp thửa ðất không ðủ chỗ ðể ghi thì có thể ghi bên ngoài kèm theo mũi tên 

chỉ vào thửa ðó ðể tránh nhầm lẫn. Khi diện tích bên ngoài cũng quá chật thì chỉ cần ghi số 

thửa còn diện tích và loại ðất thì lập bảng thống kê ở vị trí thích hợp ngoài khung bản ðồ. 

Ðối với thửa ðất bị chia cắt bởi khung trong của tờ bản ðồ coi phần khung ðó là cạnh 

thửa ðể tích diện tích. 

Số thửa trên bản ðồ ðịa chính phải ðảm bảo không ðýợc trùng nhau và thống nhất 

trong mọi tài liệu liên quan. Trong quá trình kiểm tra, chỉnh lý hay sử dụng bản ðồ nếu có 

trýờng hợp phải thêm thửa hoặc bớt thửa thì phải lập bảng ghi chú phía ngoài khung Nam 

tờ bản ðồ, trong bảng thể hiện rõ số thửa bớt, số thửa thêm và số thửa tiếp giáp với thửa 

thêm. Số thửa ðánh thêm là số kế tiếp với số thửa lớn nhất trong một mảnh  bản ðồ. 

2. Bản ðồ ðịa chính 

Bản ðồ ðịa chính ðýợc biên tập, biên vẽ từ bản ðồ ðịa chính cõ sở theo từng ðõn vị 

xã, phýờng, thị trấn; ðýợc ðo vẽ bổ sung ðể vẽ trọn các thửa ðất. Do ðó công việc tu chỉnh, 

vẽ mực, tính diện tích cõ bản týõng tự nhý ðối với bản ðồ ðịa chính cõ sở. Phần khác nhau 

bao gồm những nội dung sau: 

- Trên bản ðồ ðịa chính chỉ dùng mực ðen ðể biểu thị các yếu tố nội dung.  

- Các thửa ðất trên bản ðồ ðịa chính ðýợc vẽ trọn thửa. Trýờng hợp thửa ðất nằm trên 

nhiều mảnh bản ðồ ðịa chính cõ sở thì biên vẽ, chuyển thửa ðó vào mảnh bản ðồ ðịa chính 

có diện tích lớn nhất. 
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- Ðối với các ðịa vật là hệ thống giao thông, kênh mýõng, ao hồ lớn, v.v... nằm trải 

trên nhiều mảnh bản ðồ thì lấy khung trong của bản ðồ ðịa chính cõ sở làm ranh giới thửa 

tạm thời nhýng phải lýu ý tránh nhầm lẫn khi tổng hợp diện tích, loại ðất, chủ sử dụng. 

- Số thửa trên mảnh bản ðồ ðịa chính là số thửa chính thức, phù hợp với các loại tài 

liệu trong hồ sõ ðịa chính. 

- Mặc dù mỗi bản ðồ ðịa chính ðýợc biên vẽ từ một mảnh bản ðồ ðịa chính cõ sở, 

nhýng vì phải chuyển vẽ phần phụ của các thửa ðất từ tờ bản ðồ ðịa chính cõ sở bên cạnh 

sang tờ có phần ðất lớn hõn, nên trong khung của tờ bản ðồ ðịa chính có thể mở rộng hõn 

so với khung trong bản ðồ ðịa chính cõ sở. Theo quy phạm quy ðịnh khung trong bản ðồ 

ðịa chính cõ sở cách khung trong bản ðồ ðịa chính 10cm. 

- Phần trình bày khung và ngoài khung bản ðồ ðịa chính theo quy ðịnh trong �Ký 

hiệu bản ðồ ðịa chính� 

II. TÍNH DIỆN TÍCH  

Diện tích thửa ðất là yếu tố quan trọng hàng ðầu trong hồ sõ quản lý ðất ðai. Nó là cõ 

sở ðể xác ðịnh quyền sử dụng ðất, ðịnh giá thửa ðất, tính thuế ðất, ... Diện tích thửa ðất có 

thể ðýợc tính bằng một trong các phýõng pháp  sau:  

- Phýõng pháp chia hình cõ bảnừ 

Khi thửa ðất giới hạn bởi ðýờng biên gãy khúc khép kín thì có thể chia thành các tam 

giác, tứ giác sau ðó ðo chiều dài cạnh ðáy a, b và 

các chiều cao ha, hb, hc (hình VIII-7.1) sẽ tính 

ðýợc diện tích thửa là: 

))hh(bh.a(P cba 
2

1
     (VIII-7.1) 

Ðể tính diện tích nhanh và tiện lợi ngýời 

ta thýờng dùng tấm phim trên ðó kẻ lýới ô 

vuông cạnh nhỏ nhất 1mm ðể ðo ðáy và chiều 

cao, sau ðó thực hiện phép tính bằng máy tính 

tay. 

Trong công thức VIII-7.1 cần lýu ý tính 

ðổi ðộ dài ðo trên bản ðồ ra ðộ dài thực ðịa tùy 

theo tỷ lệ bản ðồ. 

- Phýõng pháp ðếm ôừ  

Ðối với những thửa ðất giới hạn bởi ranh giới là ðýờng cong thì có thể dùng tấm 

phim trên ðó có in lýới ô vuông kích thýớc nhỏ nhất là 1mm x 1mm ðể thực hiện ðếm ô 

vuông bằng cách ðặt phim lên hình cần tính diện tích, ðếm số ô vuông chẵn nằm trong hình 

và ýớc lýợng số ô vuông lẻ nằm sát ðýờng biên. Theo tỷ lệ bản ðồ và kích thýớc ô vuông, 

biết ðýợc diện tích thực ðịa týõng ứng với mỗi ô, từ ðó dễ dàng biết ðýợc diện tích thửa 

ðất cần xác ðịnh. 

- Phýõng pháp tính diện tích theo toạ ðộừ  

Khi biết toạ ðộ các góc của thửa ðất ngýời ta có thể tính ðýợc diện tích của nó theo 

công thức: 

)xx(y)yy(xP kk

n

k
kkk

n

k
k 11

1
11

1 2

1

2

1








   

h
a 

h
b 

h
c 
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Trong ðó, k là số thứ tự góc thửa ðất ðánh từ 1  n theo chiều kim ðồng hồ. 

Ví dụ: Ta có diện tích thửa ðất trong hình VIII.7.2 là: 

2
314243132421

1234
)yy(x)yy(x)yy(x)yy(x

S )(


  

- Phýõng pháp dùng máy ðo diện tích ðịnh cựcừ  

Ðối với các thửa ðất lớn và giới hạn bởi ranh giới là ðýờng cong ngýời ta có thể xác 

ðịnh diện tích bằng máy ðo diện tích Palanimet. 

Khi sử dụng máy ðo diện tích cần chú ý vị trí ðặt máy sao cho cánh tay ðòn hoạt 

dộng không bị cản trở khi di chuyển tiêu ðo theo ranh giới thửa ðất. Quá trình di chuyển 

tiêu ðo phải nhẹ nhàng chính xác. Thông thýờng  phải ðo ít nhất hai lần, chênh lệch kết quả 

giữa hai lần không výợt quá 2 ðõn vị trên máy. 

Trong các phýõng pháp xác ðịnh diện tích trên ðây thì phýõng pháp tính từ toạ ðộ 

các góc thửa ðất là phýõng pháp có ðộ chính xác cao hõn cả, vì thế nó có thể dùng cho bản 

ðồ mọi tỷ lệ nhất là bản ðồ số. 

Khi thành lập bản ðồ ðịa chính khu vực ðô thị hoặc khu vực ðất có giá trị kinh tế cao 

diện tích các thửa ðất phải ðýợc tính từ toạ ðộ các ðiểm hoặc khoảng cách ðã ðýợc xác 

ðịnh. Ðồng thời chênh lệch diện tích giữa 2 lần tính chỉ cho phép trong phạm vi làm tròn 

số, diện tích tính và ghi trên bản ðồ lấy ðến 0,1m
2. 

Ðối với các khu vực khác có thể áp dụng một trong các phýõng pháp tính diện tích 

ðã trình bày hoặc phối hợp các phýõng pháp ðể ðo tính diện tích. Trýờng hợp này diện tích 

xác ðịnh theo 2 lần ðộc lập chênh lệch không quá ðại lýợng )m(P
M.,

P
2

100

040
  ( M 

là mẫu số tỷ lệ bản ðồ; P là diện tích thửa ðất) thì tính diện tích trung bình và ghi lên bản 

ðồ lấy ðến mét vuông. 

Sau khi tính diện tích tiến hành kiểm tra và hiệu chỉnh theo cụm, theo khu và theo 

mảnh bản ðồ. Trong ðó mỗi cụm có không quá 20 thửa, mỗi khu gồm nhiều cụm, mỗi 

mảnh bản ðồ gồm nhiều khu. Số chênh giữa diện tích mảnh bản ðồ lý thuyết với tổng diện 

tích các khu trong mảnh; số chênh giữa diện tích của khu với tổng diện tích các cụm trong 

khu và số chênh giữa diện tích của cụm với tổng diện tích các thửa trong cụm không výợt 

quá ðại lýợng: 

x
2 
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  )m(P
M.,

P
2

100

050
  

Trong ðó: P là diện tích thửa trong cụm. M là mẫu số tỷ lệ bản ðô 

Nếu số chênh výợt hạn sai thì phải ðo tính lại diện tích. Nếu số chênh nhỏ hõn hoặc 

bằng hạn sai thì hiệu chỉnh tỷ lệ thuận với diện tích các thửa, cụm hoặc khu theo thứ tự: 

diện tích khu hiệu chỉnh theo diện tích mảnh, diện tích cụm hiệu chỉnh theo diện tích khu, 

diện tích thửa hiệu chỉnh theo diện tích cụm. Sau khi hiệu chỉnh tổng diện tích các khu phải 

bằng diện tích mảnh bản ðồ, tổng diện tích các cụm phải bằng diện tích khu và tổng diện 

tích các thửa phải bằng diện tích cụm dồng thời tổng diện tích các thửa trong toàn mảnh 

phải bằng diện tích lý thuyết của mảnh bản ðồ. 

Kết quả tính diện tích ðýợc tổng hợp theo mẫu quy ðịnh của ngành. 

III. LẬP BẢNG BIỂU SỔ SÁCH ÐỊA CHÍNH 

Ngoài các loại tài liệu hồ sõ ðo vẽ ði cùng với bản ðồ ðịa chính còn có một số tài liệu 

quan trọng khác ðó là: 

- Sổ ghi kết quả tính diện tích.  

- Bảng tổng hợp và giao nhận diện tích. 

- Sổ mục kê. 

- Hồ sõ kỹ thuật thửa ðất. 

- Bảng thống kê diện tích theo mảnh bản ðồ ðịa chính cõ sở. 

- Bảng thống kê ðất ðai theo hiện trạng ðo ðạc ðịa chính. 

- Bảng thống kê diện tích tự nhiên theo toàn xã. 

- Bảng thống kê diện tích, loại ðất, chủ sử dụng theo hiện trạng. 

-  Bảng thống kê diện tích ðất nông nghiệp theo hiện trạng ðo ðạc ðịa chính. 

- Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng theo ðịa giới hành chính xã. 

- Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ðất. 

- Sổ Ðịa chính. 

- Sổ theo dõi biến ðộng ðất ðai. 

Toàn bộ các loại bảng biểu sổ sách trên ðều ðýợc lập theo mẫu quy ðịnh mới nhất 

của ngành. 

 

   §VIII-8  KIỂM TRA NGHIỆM THU- THÀNH QUẢ GIAO NỘP  

I. KIỂM TRA NGHIỆM THU 

Trong quá trình thành lập bản ðồ ðịa chính tất cảc các công ðoạn ðều phải tiến hành 

kiểm tra nghiệm thu ðạt yêu cầu mới chuyển sang làm công ðoạn tiếp theo. 

Mục ðích của công tác kiểm tra nghiệm thu là phát hiện kịp thời các sai sót ðể sửa 

chữa nhằm cho thành quả có ðộ chính xác ðạt yêu cầu và ðầy ðủ về nội dung. 
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Cõ sở ðể kiểm tra nghiệm thu là các tiêu chuẩn kỹ thuật ðã quy ðịnh trong quy phạm 

và trong luận chứng kinh tế kỹ thuật, các vãn bản kỹ thuật của khu ðo ðã ðýợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Cấp trực tiếp sản xuất (tổ, ðội) kiểm tra 100% khối lýợng công việc. Cấp quản lý sản 

xuất (ðoàn, xí nghiệp) kiểm tra ðịnh kỳ từng công ðoạn 50% -70% khối lýợng công việc do 

ðội thực hiện. Cấp quản lý Nhà nýớc (Sở) kiểm tra nghiệm thu ðánh giá chất lýợng thành 

quả cuối cùng. Bộ phận kiểm tra nghiệm thu kiểm tra chi tiết ít nhất 30% khối lýợng công 

việc. 

Nội dung kiểm tra bao gồm: 

- Kiểm tra thành quả ðo khống chếừ 

Chọn và ðo lại một số ðiểm hoặc ðo xâu chuỗi qua các ðiểm yếu của lýới khống chế. 

- Kiểm tra thành quả ðo vẽ chi tiếtừ 

Ðặt máy ở một số trạm máy ðo cũ, ðo kiểm tra các ðiểm mia và so sánh với các trị 

giá có sẵn trên bản vẽ; hoặc ðo vị trí týõng quan giữa các yếu tố ðịa vật. 

- Kiểm tra thành quả ðo tính diện tích  ðýợc tiến hành bằng cách ðo lại một số thửa 

ðại diện cho nhiều dạng hình thể khác nhau. 

- Kiểm tra tính ðầy ðủ của các yếu tố ðịa chính thể hiện trên bản ðồ bằng cách quan 

sát ðiều tra lại ở thực ðịa, phân tích và ðối chiếu với thành quả ðã làm. 

- Kiểm tra sự hoàn chỉnh của thành quảớ xem xét số lýợng tài liệu ðã ðủ chýa, cách 

ghi chép, tính toán, trình bày sổ sách và bản ðồ có ðúng quy cách và ðảm bảo mỹ quan hay 

không. 

Sai số giới hạn vị trí ðiểm khống chế ðo vẽ so với ðiểm cấp cao gần nhất không ðýợc 

výợt quá 0,2mm theo tỷ lệ bản ðồ. Sai số trung bình vị trí mặt phẳng của ðịa vật rõ rệt so 

với ðiểm khống chế ðo vẽ gần nhất không výợt quá 0,4mm, các ðịa vật không rõ rệt  

0,7mm trên bản ðồ. Sai số vị trí týõng hỗ giữa các ðiểm ðịa vật rõ rệt gần nhau không ðýợc 

výợt quá 0,4mm trên bản ðồ. Diện tích mỗi thữa ðýợc tính hai lần với số chênh không 

ðýợc výợt quá )m(P
100

M04,0 2
 . Trong ðó M là mẫu số tỷ lệ, P là diện tích. 

 Sai số cho phép khi kiểm tra phải nằm trong sai số giới hạn. Số lýợng ðạt bằng hoặc 

výợt sai số giới hạn chỉ ðýợc phép chiếm 5% trong tổng số ðiểm kiểm tra. Những trýờng 

hợp này phải ðýợc xem xét phân tích kỹ ðể có phýõng án sửa chữa. 

Tất cả tài liệu kiểm tra, nghiệm thu phải ðýợc tổng hợp và lập thành báo cáo kiểm 

tra, nghiệm thu và ðánh giá chất lýợng thành quả. 

II. THÀNH QUẢ GIAO NỘP 

Tất cả thành quả ðýợc ðánh giá ðạt yêu cầu trở lên ðều ðýợc ðóng gói giao nộp. 

Thành quả giao nộp phải là thành quả gốc bao gồm: 

 Bản ðồ gốc 

 Sõ ðồ lýới khống chế ðo vẽ 

 Sổ ðo khống chế 

 Sổ ðo chi tiết 

 Bản tính diện tích, bản tổng hợp diện tích 
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 Bản can tiếp biên 

 Tài liệu tính toán 

 Tài liệu kiểm nghiệm máy 

 Báo cáo kiểm tra,nghiệm thu 

 Thiết kế kỹ thuật 

 Các tý liệu, tài liệu liên quan khác. 

 
 

 

      §VIII-9  CHỈNH LÝ BIẾN ÐỘNG BẢN ÐỒ ÐỊA CHÍNH 
VÀ HỒ SÕ LIÊN QUAN 

I. CHỈNH LÝ NGOÀI THỰC ÐỊA 

Ðất ðai có biến ðộng thýờng xuyên do các chủ ðất có nhu cầu tách thửa, gộp thửa, 

chuyển quyền sử dụng, chuyển mục ðích sử dụng hoặc Nhà nýớc thực hiện các phýõng án 

quy hoạch, giao ðất thu hồi ðất,v.v... Những biến ðộng ðất ðai phải ðýợc chỉnh lý trên bản 

ðồ và các hồ sõ liên quan. 

Nội dung cập nhật, chỉnh lý bổ sung bản ðồ ðịa chính bao gồm: 

- Ðịa giới hành chính cấp xã 

- Quy hoạch sử dụng ðất 

- Hình dạng, kích thýớc, diện tích của thửa ðất 

- Số thứ tự thửa ðất, loại ðất theo mục ðích sử dụng 

Khi chỉnh lý bản ðồ ðịa chính cần cãn cứ theo các cõ sở pháp lý sau ðây: 

- Quyết ðịnh về thay ðổi ðịa giới hành chính 

- Quyết ðịnh về quy hoạch và kết quả thể hiện quy hoạch sử dụng ðất ở thực ðịa. 

- Quyết ðịnh cho phép chuyển nhýợng, chuyển ðổi, thừa kế, cho thuê,... 

- Quyết ðịnh của tòa án về việc giải quyết tranh chấp ðất ðai 

Công việc chỉnh lý biến ðộng ngoài thực ðịa chính là xác ðịnh lại các ranh giới thửa 

ðất sau biến ðộng ðể có số liệu chỉnh lý trên bản ðồ. Tùy tình hình thực tế có thể áp dụng 

các phýõng pháp  khác nhau. Tất cả các phýõng pháp ðều phải tuân theo nguyên tắc chung 

là dựa vào các ðiểm ðã biết ðể ðo 3 yếu tố: 3 cạnh, 3 hýớng, 1 cạnh và 2 hýớng hoặc 1 

hýớng và 2 cạnh.  

Khoảng cách Li ðo từ ðiểm ðã biết tới ðiểm cần xác ðịnh phải nằm trong khoảng 
2mm Li  20mm trên bản ðồ. Nếu thiếu ðiểm ðã biết có thể trýớc tiên xác ðịnh ðiểm bổ 

trợ ðể từ ðó tiến hành giao hội cạnh hoặc dóng hýớng. 

 

- Phýõng pháp giao hội cạnhừ 
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Ðể xác ðịnh ðiểm P, từ 3 ðiểm A, B, C ðã biết  ðo 3 cạnh L1, L2, L3 rồi rút theo tỷ lệ 
bản ðồ quay các cung tròn có các bán kính 

M
L 1

1 l ,
M

L 2
2 l ,

M

L 3
3 l , tâm là các ðiểm a, b, c trên 

bản ðồ, ta ðýợc ðiểm P là giao ðiểm của các cung tròn( 

hình VIII-9.1). 

- Dùng ặ hýớng biết trýớc và ðo ầ cạnhừạhình VIII-
9.2 ) 

- Dùng ầ hýớng và ðo ặ cạnhừ 

Ðo một cạnh L1 và kiểm tra bằng hýớng KH (hìnhVIII-9.3) 

- Dùng ậ hýớng (hình VIII-9.4) 

II. CHỈNH LÝ TRONG PHÒNG 

Ở ngoại nghiệp dùng phýõng pháp nào thì trong nhà dùng phýõng pháp ðó ðể chỉnh 

lý bản ðồ. Dụng cụ dùng ðể chỉnh lý bản ðồ là compa, thýớc thẳng chia vạch ðến mm, kim 

chích ðiểm. Dùng màu ðỏ ðể chỉnh lý. 

Nếu nhập thửa thì gạch bỏ số thửa lớn hõn, nếu tách thửa thì một thửa giữ số cũ, một 

thửa ghi số thửa kế tiếp với số cuối cùng của tờ bản ðồ. 

Những thửa mới chỉnh lý phải tính lại diện tích, chỉnh lý trong sổ mục kê, sổ ðịa 

chính, sổ ðãng ký biến ðộng.   

 

      §VIII-10  MỘT SỐ DẠNG ÐO PHỤC VỤ CÔNG TÁC ÐỊA CHÍNH 

I. ÐO TRÍCH THỬA 

Ðể vẽ thửa ðất ngoài thực ðịa ta có thể 

dùng các phýõng pháp ðo ðõn giản bằng thýớc 

dây. Nếu thửa ðất ở vùng bằng phẳng, quang 

ðãng ta dùng phýõng pháp tam giác. Thửa ðất có 
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hình ða giác ðýợc phân thành các hình tam giác. Trýớc tiên ðo các cạnh của ða giác, sau ðó 

ðo các ðýờng chéo ðýợc chia ðể thành các tam giác (hình VIII-10.1). Dựa vào kết quả ðo 

ta dựng các tam giác týõng ứng trên giấy cropius ở tỷ lệ phù hợp với diện tích thửa ðất. 

Nếu thửa ðất quá lớn hoặc không thông hýớng ðể ðo các ðýờng chéo thì tại các góc 

ngoặt ta cũng ðo các tam giác nhỏ ðể dựng góc ( hình VIII-10.2) 

- Trong công tác trích ðo còn gặp phýõng pháp dóng hýớng ðýờng thẳng mà nội 

dung ðề cập ở bài §IV.2. 

- Ðể dựng góc vuông ta ứng dụng ðịnh lý Pitago. Ðặt 

một cạnh AB= 4m. Cố ðịnh ðầu 0 m tại A, ðầu 8m tại B. 

Cầm ở vạch 3m kéo cãng cả hai cạnh CA và CB sẽ cho ta 

ðiểm C (hình VIII-10.3) 

- Ðể dựng ðýờng vuông góc với ðýờng cho trýớc ta 

dựng chiều cao của tam giác cân. Từ O ta ðo ra 2 ðoạn 

bằng nhau ðýợc A, B. Cố ðịnh hai ðầu thýớc tại A và B. 

Cầm giữa thýớc kéo cãng ðýợc ðiểm C ( hình VIII.10-4) - 
Ðể hạ ðýờng vuông góc từ C xuống AB, ta kéo cãng 

thýớc từ C cắt ðýờng cho trýớc tại A, B. Chia ðôi ðýờng 

AB ta ðýợc ðiểm O ( hình VIII-10.5a). 

Nếu OC dài hõn thýớc ta dùng phýõng pháp nhích 

dần. Ýớc lýợng vị trí chân ðýờng vuông góc ðýợc O'. 

Dựng góc vuông rồi dóng hýớng ðýợc hýớng O'K, hạ ðýờng vuông góc từ C ðến ðýờng 

O'K, ðo ðoạn CK rồi ðặt từ O' một ðoạn bằng CK ðýợc O (hình VIII-10.5b). Hoặc nhích 

dần từ O' ðến O ðến khi O'K trùng với C là ðýợc.  

- Ðể dựng ðýờng song song với ðýờng thẳng cho trýớc ta áp dụng tính chất của hình 

bình hành. Giả sử qua D cần dựng ðýờng song song với ðýờng cho trýớc. Lấy ðiểm A bất 

kỳ. Ðo AD rồi chia ðôi ðýợc ðiểm C. Lấy ðiểm B bất kỳ, ðo BC rồi kéo dài thêm một ðoạn 

bằng BC ðýợc ðiểm E. Ðýờng thẳng DE là ðýờng cần dựng (hình VIII-10.6)  

- Ðể ðo khoảng cách gián tiếp của cạnh AB, ta chọn ðiểm C thấy A, B. Ðo AC rồi 

kéo dài thêm một ðoạn bằng AC ðýợc ðiểm D. Ðo BC rồi kéo dài một ðoạn bằng BC ðýợc 

ðiểm E. ðo cạnh DE có giá trị bằng AB ( hình VIII.10.7)   
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II. CẮM MỐC RANH GIỚI 

Mốc ranh giới ðýợc cắm ở những chỗ cong, chỗ ngoặt. Mốc ranh giới có thể dùng 

cọc bêtông. Nếu mốc ðýợc cắm phục vụ ðo vẽ chi tiết có thể dùng cả ðinh sắt, vạch sõn. 

Khi cắm mốc phải ðýợc các chủ liên quan ký tên xác nhận vào biên bản xác ðịnh ranh giới 
mốc giới thửa ðất và sõ họa mốc giới thửa ðất. 

Mẫu biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa ðất: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN 

RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ÐẤT 

( theo hiện trạng sử dụng) 

Ngày.......... tháng..... nãm...... ðã tiến hành khảo sát, xác ðịnh ranh giới thửa ðất ở thực ðịa 

thực tại của ( ông, bà, ðõn vị)... ðang sử dụng ðất tại ( số nhà, ðýờng phố, phýờng, quận, thôn, 

xóm, xã, huyện):................................................................................... 

THÀNH PHẦN GỒM 

I. Cán bộ ðo ðạc và chính quyền sở tại: 

  1-.....................................................................................................................................   
2-..................................................................................................................................... 
3-..................................................................................................................................... 
4 -.................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

II. Các chủ sử dụng ðất tiếp giáp: 

1-.....................................................................................................................................   

2-..................................................................................................................................... 

3-..................................................................................................................................... 

4 -................................................................................................................................... 

5-.....................................................................................................................................   

6-..................................................................................................................................... 

7-..................................................................................................................................... 

SÕ HỌA MỐC GIỚI THỬA ÐẤT 
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Các chủ sử dụng ðất ký tên: 

1-.....................................................................................................................................   
2-.................................................................................................................................... 

3-.................................................................................................................................... 

4 -.................................................................................................................................... 

Cán bộ phýờng   Cán bộ ðo ðạc   UBND phýờng 
       (ký,ghi rõ họ tên)          (ký,ghi rõ họ tên)           (ký, ðóng dấu) 

 

III. PHỤC HỒI MỐC RANH GIỚI 

Ðể phục hồi mốc ranh giới bị mất ngoài thực ðịa ta dùng các phýõng pháp giao hội 

từ các ðiểm rõ rệt xung quanh có trên bản ðồ. 

Nếu là mốc ðịa giới hành chính thì ta lập một ðýờng chuyền ði qua một ðiểm gần 

mốc ðã mất. Tính số gia tọa ðọ giữa mốc cũ và ðiểm mới ðể tịnh tiến theo hýớng Ðông 

Tây ðoạn Y, theo hýớng Nam-Bắc ðoạn X chôn mốc mới. Ðo ðýờng chuyền ði qua mốc 

mới, tính tọa ðộ của mốc. 

IV. THÀNH LẬP HỒ SÕ KỸ THUẬT THỬA ÐẤT 

Hồ sõ kỹ thuật thửa ðất là một thành phần quan trọng trong bộ hồ sõ ðịa chính giúp 

cõ quan có thẩm quyền ra quyết ðịnh liên quan ðến thửa ðất. Nội dung của hồ sõ kỹ thuật 

thửa ðất thể hiện toàn bộ số liệu liên quan ðến thửa ðất nhý tên tờ bản ðồ, số thửa, diện 

tích, loại ruộng ðất, chủ sử dụng, kích thýớc các cạnh, tọa ðộ các góc thửa, các thửa tiếp 

giáp. 

Các số liệu có thể ðo trực tiếp ngoài ðất hoặc ðo trên bản ðồ. 

Mẫu hồ sõ kỹ thuật thửa ðấtừ 

HỒ SÕ KỸ THUẬT ÐẤT 

1. Số hiệu thửa ðất:............... Tờ bản ðồ số:.............. Số hiệu mảnh bản ðồ gốc.......................  
2. Ðịa chỉ thửa ðất:........................................................................................................................ 
3. Mục ðích sử dụng:.................................................................................................................... 
4. Tên chủ sử dụng :................................... Ðịa chỉ:....................................................................  

5. Sõ ðồ thửa ðất:    6. Bảng kê tọa ðộ: 
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Số hiệu 

góc thửa 
X(m) Y(m) S(m) 

  

 

 

   

Ngày     tháng      nãm 
Ngýời thực hiện 
(ký tên, họ tên) 

Ngày     tháng      nãm 
Ngýời kiểm tra 
(ký tên, họ tên) 

Ngày     tháng      nãm 
Cán bộ Ðịa chính phýờng 

(ký tên, họ tên) 

 

 
Ngày     tháng   nãm   

Xác nhận của cõ quan Ðịa chính cấp tỉnh hoặc cõ quan ðýợc Sở ủy quyền 
(Ký tên, họ tên, ðóng dấu) 
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