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GIẤY MỜI 
Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ 

               

 

  UBND huyện nhận được Giấy mời số 293a/GM-STNMT ngày 17/6/2019 
của Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn dự hội nghị trực tuyến Hội nghị trực tuyến phổ 
biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ. UBND huyện mời các đại biểu dự 
Hội nghị như sau:  

1. Thành phần  

a) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn: Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Công chức địa chính xã, Bí 
thư chi bộ, Trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn các xã: Sơn Hà, Đồng Tân và 
thị trấn Hữu Lũng (nhờ UBND xã, thị trấn mời giúp). 

c) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã: 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã; 

- Công chức địa chính xã (nhờ UBND xã  mời giúp); 

- Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã (nhờ UBND xã mời giúp). 

2. Nội dung:  

Giới thiệu, phổ biến nội dung chủ yếu các văn bản:  

- Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 
01/01/2019; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ ngày 01/5/2019;  

- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt 
động viễn thám; 

- Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn 
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biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ 
quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư 
số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc 
và bản đồ. 

3. Thời gian: Từ 7h giờ 30 phút, ngày 21/6/2019 (thứ Sáu). 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng TN&MT huyện cập nhật tài liệu do Sở TN&MT gửi, in ấn, 
phát tài liệu cho các thành phần dự họp tại điểm cầu UBND huyện, đồng thời 
gửi bản điện tử cho UBND các xã, thị trấn (qua phần mềm eOfice) để phục vụ 
họp. 

- UBND các xã mời thành phần tham dự tại điểm cầu cấp xã theo đúng 
yêu cầu.  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Viễn thông huyện Hữu 
Lũng chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ họp trực tuyến. UBND 
các xã bố trí cán bộ trực kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. Thời gian kiểm tra, 
chạy thử đường truyền thực hiện vào 14 giờ ngày 20/6/2019 và thử lại từ 06 
giờ 45 phút ngày 21/6/2019. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.  

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Dòn 
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