
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Hệ thống giám sát biến động tài nguyên đất tỉnh Quảng Ninh là cổng thông tin do cơ quan 

quản lý đất đai cấp tỉnh quản lý. Với mục tiêu thông qua cổng thông tin điện tử để các cơ 

quan quản lý cung cấp cho người dân và xã hội các thông tin cơ bản nhất về tài nguyên đất 

của địa phương, bao gồm các bản đồ về sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, kết quả điều 

tra, đánh giá tài nguyên đất. Bên cạnh đó thông qua công thông tin này các cá nhân và tổ 

chức có thể cung cấp cho các cơ quan quản lý những thông tin về tình hình quản lý và sử 

dụng đất, thực trạng bảo vệ tài nguyên đất, thông qua việc cung cấp thông tin về: 

- Các vi phạm sử dụng đất theo quy hoạch 

- Các vi phạm sử dụng đất 

- Các vi phạm trong hạn chế quyền sử dụng đất 

- Các thông tin biến động về tài sản trên đất 

- Các vi phạm trong quản lý đất đai 

- Các vấn đề về bảo vệ tài nguyên đất. 

Các thông tin này được cá nhân tổ chức cung cấp bằng công cụ vẽ trực tiếp trên nền bản 

đồ và ảnh vệ tinh trên WebGIS, kèm theo các thông tin thuộc tính về thời điểm, người cung 

cấp, loại hình vi phạm, vị trí và mô tả hình thức vi phạm. 

Từ những thông tin ban đầu này, người quản trị hệ thống tiếp nhận và kiểm chứng các 

thông tin trước khi tổng hợp báo cáo trình cơ quan chức năng. 

Các thông tin về địa điểm và loại hình vi phạm sẽ được lưu trên Server. 

Trong khuôn khổ của đề tài, phạm vi thử nghiệm được triển khai trên địa bàn TP Uông Bí 

tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian 1 năm. 

Cá thao tác cơ bản mà người dân, tổ chức có thể khai tác ứng dụng của Website này như 

sau: 

1. Truy cập Website người dùng có thể không đăng nhập sẽ xem được các thông tin 

cơ bản về: 

- Giới thiêu về tỉnh Quảng Ninh và Tài nguyên đất tỉnh Quảng Ninh 

- Tìm hiểu và tra cứu được các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai 

- Xem được các bản đồ về tài nguyên đất tỉnh Quảng Ninh, ảnh vệ tinh. 



 

2. Truy cập Website và đăng nhập, người dùng sẽ nhận được account để đăng nhập, 

việc đăng nhập sẽ nhận được các dịch vụ Web trong cung cấp thông tin về vi phạm. 

-  Tìm hiểu các thông tin cơ bản như người không đăng nhập. 

- Giám sát biến động tài nguyên đất với 4 nhóm nội dung giám sát như sau: 

 

Giao diện chính sau đăng nhập: 

 

Nhập Tên và Mật khẩu → Đăng nhập. 



 

Ở giao diện này người sử dụng sẽ tiến hành cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng (cho 

Sở Tài nguyên và Môi trường) các thông tin vi phạm sử dụng đất, vi phạm quản lý đất và 

bảo vệ tài nguyên đất, bằng các công cụ dưới đây: 

1. Menu “Giám sát sử dụng đất”: 

Menu cọn: “Giám sát sử dụng đất theo quy hoạch”  

 

Chọn đơn vị hành chính cấp huyện cần giám sát: bao gồm chọn đợn vị huyện/thị, sau đó 

chọn chọn đơn vị xã/phường: 



 

Web sẽ tự động phóng đến đơn vị xã/phường để người dùng thao tác tiếp. 

Để người dùng có thêm thông tin về: quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất hoặc nền ảnh vệ 

tinh, lúc này có thể mở các bản dồ và ảnh sau đó chọn năm thành lập để mở. 

 

 

Các cá nhân và tổ chức cần cung cấp thông tin tại bất kỳ vị trí nào nếu có dấu hiệu vi phạm 

trong sử dụng đất như: 

- Sử dụng đất không đúng quy hoạch.  

- Sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục 

đích sử dụng đất. 

Ví dụ sau khi xem xét bản đồ quy hoạch và thực tế sử dụng đất tại địa phương, người dân 

đã phát hiện trường hợp sử dụng đất sai quy hoạch và cung cấp thông tin như sau: 

 



Tiến hành sử dụng công cụ  để khoanh vẽ phạm vi sai phạm, lưu ý có thể 

Zoom ảnh phóng đại đến mức cao nhất để nhận diện vị trí. 

 

Khi kết thúc khoanh vẽ, nhấy đúp chuột sẽ xuất hiện Bảng cung cấp thông tin: 

 

Lựa chọn các loại hình vi phạm quy hoạch: 



 

Nhập đầy đủ các thông tin trong Box: 

 

→ Gửi thông tin.  

Sau khi gửi nếu có thông báo phản hồi “Thông tin gửi thành công”, tức là việc cung cấp 

thông tin đã hoàn thành, người quản trị đã nhận được thông tin. Nếu không có thông tin 

phản hồi tức là thông tin chưa đến được người quản trị, cần làm lại các bước trên. 

Trên đây là một quy trình thao tác cho việc cung cấp thông tin “Giám sát sử dụng đất theo 

quy hoạch”, các quy trình cung cấp thông tin cho các loại hình vi phạm khác tương tự như 

trên, người sử dụng có thể tiếp tục thực hiện dẽ dàng các chức năng để cung cấp các thông 

tin dưới đây: 

 



Menu con: “Giám sát sử dụng đất”  

- Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.  

- Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia 

đình, cá nhân. 

- Giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền.  

- Lớp vi phạm Lấn, chiếm,  

- Hủy hoại đất đai.  

- Cản trở, gây khó khăn đối với thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật 

Menu con: “Giám sát hạn chế quyền sử dụng đất”  

- Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông;  

- Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình điện;  

- Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thông tin;  

- Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đê điều;  

- Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình bảo vệ khác;  

Menu con “Giám sát tài sản trên đất”: cho phép lựa chọn: 

- Lớp thông tin về nhà ở, công trình xây dựng khác (có biến động), 

- Rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm mới xuất hiện 

2. Menu “Giám sát quản lý đất đai”  

- Mất/thay đổi mốc địa giới hành chính.  

- Vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

- Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Vi phạm về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.  

- Vi phạm về trưng dụng đất.  

- Vi phạm về quản lý đất do được Nhà nước giao để quản lý.  

- Vi phạm về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng 

đất.  

3. Menu “Bảo vệ tài nguyên đất”  

http://luatviet.co/s/c%C3%B4ng+tr%C3%ACnh+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng.html
http://luatviet.co/s/c%C3%A2y+l%C3%A2u+n%C4%83m.html


- Lớp Thông tin về khu vực sạt lở đất, sạt lở bờ sông biển. 

- Lớp Thông tin về khu vực khai thác đất, khai thác khoáng sản trái phép.  

- Lớp Thông tin về khu vực nguồn gây ô nhiếm đất, nước.  

Tất cả các thông tin mà người dùng cung cấp sẽ được quản trị hệ thông tiếp nhận và được 

lưu trên cơ sở dữ liệu Giám sát biến động tài nguyên đất tỉnh Quảng Ninh, sẽ được cơ quan 

có thẩm quyền tổng hợp, lập báo cáo, có kế hoạch xác minh tính đún đắn của thông tin và 

tiến hành các thủ tục hành chính tiếp theo theo đúng chức năng và thmr quyền về giám sát 

đất đai. 


