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TRÌNH TỰ, NỘI DUNG 
PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI

TRÌNH TỰ PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH, HUYỆN

Giai đoan I : Phân vùng sinh thái => xác định và phân hạng
các xã điểm => Đề xuất quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật

Giai đoạn II : Triển khai nhân rộng công tác phân hạng đất
đai cấp xã trên địa bàn tỉnh, huyện

Giai đoan III : Tổng kết, ứng dụng thực tiển
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C«ng t¸c chuÈn bÞ

Ph©n chia c¸c vïng dù kiÕn ph©n h¹ng

ÑiÒu tra ngo¹i  nghiÖp

X©y dùng m¹ng l−íi phaåu dieän vaø lÊy mÉu ñaát , v¹ch tuyÕn ®iÒu tra

ÑiÒu tra s¬ bé vïng nghiªn cøu

ÑiÒu tra nhanh noâng thoân

Khoanh c¸c yÕu tè: VÞ trÝ, ®Þa hình, ®iÒu kiÖn t−íi tiªu, khÝ hËu

C«ng t¸c néi nghiÖp

Ñ¸nh gi¸ c¸c th«ng tin, sè liÖu ®É thu thËp

Ph©n tÝch mÉu ñaát

Xö lý kÒt qu¶ vμ toång hôïp th«ng tin taøi lieäu baûn ñoà

X©y dùng baûn ñoà FCC=> b¶n ®å chÊt ®Êt

KiÓm tra, tæng kÕt vaø pheâduyeät

X©y dùng b¶n ®å ph©n h¹ng ®Êt

Kh¶o s¸t s¬ bé, thu thËp tμi liÖu, b¶n ®å

X©y dùng ®Ò c−¬ng, kÕ ho¹ch, tæ chøc lùc l−îng thùc hiÖn.

Xö lý c¸c tμi liÖu, sè liÖu thu thËp ®−îc

X©y dùng c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh: vÞ trÝ, ®Þa hình, ®iÒu kiÖn t−íi tieâu, khÝ hËu

X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai

ViÕt b¸o c¸o thuyÕt minh, hoøan thaønh tö lieäu, taøi lieäu, baûn ñoà

Khoan ñaøo phaåu dieän vaø laáy maãu ñaát

QUY TRÌNH PHAÂN HANG ÑAT ÑAI CAÁP XAÕ
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M« t¶ c¸c b−íc tiÕn hμnh & quy tr×nh c«ng nghÖ
1. C«ng t¸c chuÈn bÞ

Khaûo saùt sô boä, thu thaäp caùc taøi lieäu, baûn ñoà coù lieân quan: baûn ñoà
hieän traïng söû duïng ñaát, baûn ñoà ñòa hình, baûn ñoà ñòa chính,… Thoâng
qua caùc caùn boä chuû choát vaø caùn boä chuyeân traùch cuûa xaõ, thu thaäp caùc
taøi lieäu, soá lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân; kinh teá xaõ hoäi; thoâng tin veà
ñaát ñai: haïng ñaát, möùc thueá ñang aùp duïng treân ñòa baøn xaõ... 
Xaây döïng ñeà cöông chi tieát, keá hoaïch, toå chöùc löïc löôïng thöïc hieän.
Xöû lyù caùc taøi lieäu, baûn ñoà thu thaäp ñöôïc.
Döï kieán caùc vuøng phaân haïng: döïa vaøo baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát
xaùc ñònh ñoái töôïng phaân haïng vaø döï kieán caùc vuøng phaân haïng theo
loaïi hình söû duïng ñaát (ñaát troàng caây haøng naêm, ñaát troàng caây laâu
naêm, ñaát nuoâi troàng thuûy saûn vaø ñaát ñoàng coû chaên nuoâi).
Xaây döïng maïng löôùi lấy maãu đâất treân baûn ñoà neàn tyû leä 1/2.000; 
1/5.000 vaø 1/10.000, vaïch tuyeán ñieàu tra khaûo saùt. 
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2. Coâng taùc ngoaïi nghieäp :
Ñieàu tra toång quaùt ñòa baøn nghieân cöùu: Khoanh sô boä caùc ñieàu kieän 
aûnh höôûng ñeán haïng ñaát: Vò trí, ñòa hình, ñieàu kieän töôùi tieâu,..., ñieàu 
chænh caùc vuøng döï kieán phaân haïng. 
Ñieàu tra noâng hoä: Phoûng vaán caùc noâng hoä, laõo noâng tri ñieàn veà tình 
hình söû duïng ñaát,  naêng suaát bình quaân 5 naêm.
Ñaøo phaåu dieän, laáy maãu ñaát 
Phöông phaùp laáy maåu: Sau khi ñaøo phaåu dieän ñuùng quy ñònh, tieán 
haønh laáy maãu: Gaït boû lôùp ñaát maët ñeå traùnh tröôøng hôïp coù laãn phaân 
boùn, laáy ñaát thaúng töø treân xuoáng cho ñeán heát taàng canh taùc, moãi maãu 
noâng hoùa phaân tích laáy 0,5kg ñaát, maät ñoä maãu töø 7-10 ha/maãu. 
Ngoaøi caùc maãu noâng hoùa phaân tích, seõ phaân tích theâm moät soá caùc chæ 
tieâu noâng hoùa ôû caùc phaåu dieän chính. 
Treân cô sôû caùc taøi lieäu, thoâng tin ñaõ ñieàu tra, thu thaäp tieán haønh ñieàu 
chænh caùc yeáu toá aûnh höôûng treân baûn ñoà daõ ngoaïi.
Ñaùnh giaù caùc soá lieäu, thoâng tin ñaõ thu thaäp
Đieàu tra boå sung. 
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3. Coâng taùc noâïi nghieäp
Chọn và phaân tích maãu đất.
Toång hôïp taøi lieäu, soá lieäu, thoâng tin ñaõ thu thaäp ñöôïc.
Xaây döïng baûn ñoà chaát ñaát: Töø keát quaû phaân tích vaø caùc soá lieäu ñaõ thu thaäp, 
tieán haønh xaây döïng baûn ñoà chaát ñaát. 
Xaây döïng baûn ñoà chaát ñaát caàn tieán haønh xaây döïng baûn ñoà phaân loaïi ñoä phì 
FCC laøm cô sôû trung gian ñeå ñaùnh giaù chaát ñaát.
Xaây döïng baûn ñoà ñôn tính: Treân cô sôû caùc contour ñaõ khoanh, tieán haønh 
chuyeån caùc contour ñoù leân maùy tính.
Baûn ñoà ñôn vò ñaát ñai: Ñöôïc xaây döïng baèng phöông phaùp choàng lôùp caùc baûn 
ñoà ñôn tính: baûn ñoà chaát ñaát, ñieàu kieän töôùi tieâu, ñoä doác - ñòa hình, vò trí vaø 
khí haäu. Gaùn ñieåm cho töøng caáp cuûa töøng yeáu toá phaân haïng theo Nghò ñònh 
73/CP.
Toång hôïp ñieåm caùc yeáu toá phaân haïng cuûa töøng ñôn vò ñaát ñai, ñoái chieáu vôùi 
thang ñieåm cuûa Nghò ñònh 73/CP vaø Quyeát ñònh 619/TTg ñeå ñònh haïng cho 
töøng ñôn vò ñaát ñai.
Taäp hôïp caùc ñôn vò ñaát ñai coù cuøng haïng ñaát ñeå xaây döïng baûn ñoà haïng ñaát. 
Tính dieän tích vaø toång hôïp dieän tích theo töøng caáp haïng.
Vieát baùo caùo thuyeát minh
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