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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-VP Hữu Lũng, ngày        tháng       năm 2022 

GIẤY MỜI 

Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ 

địa chính, cấp Giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng 

 

Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm 

thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; Quyết định số 3545/QĐ-

UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng Phê duyệt Báo cáo 

Thiết kế kỹ thuật – dự toán dự án: Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị trấn 

Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. Hiện nay, đơn vị tổ chức thực hiện đã hoàn thiện 

công tác đo đạc, lập hồ sơ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 thị trấn Hữu 

Lũng và đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất, UBND huyện tổ chức 

kiểm tra sản phẩm Lưới địa chính, bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và sản phẩm số liệu, tài liệu khác của dự 

án với thành phần làm việc như sau: 

I. Thành phần   

1. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; 

2. Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

3. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường; 

4. Đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

5. Chủ tịch UBND thị trấn Hữu Lũng; 

6. Công chức Địa chính thị trấn Hữu Lũng; 

7. Đơn vị tư vấn kiểm tra, nghiệm thu: Công ty Cổ phần Trắc địa Đản đồ và 

Ứng dụng GIS Nam Việt; 

8. Đại diện đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường 

Phương Bắc). 

II. Thời gian và địa điểm  

1. Thời gian: 01 ngày làm việc, bắt đầu từ 08 giờ, 00 phút, ngày 07/01/2021 

(thứ sáu). 

2. Địa điểm: Tại trụ sở UBND thị trấn Hữu Lũng; 

III. Công tác chuẩn bị   

1. Đơn vị thi công chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ kiểm tra; Đơn vị tư vấn 

kiểm tra nghiệm thu bố trí nhân lực, thiết bị cần thiết để kiểm tra sản phẩm theo 

quy định;  



2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp kiểm tra chất lượng sản 

phẩm về mặt kỹ thuật thành lập bản đồ, ranh giới thửa đất, mã loại đất, hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở dữ liệu đất đai, …  

3. UBND thị trấn Hữu Lũng kiểm tra việc xác định ranh giới sử dụng đất tất 

cả các thửa đất, quy chủ tất cả các thửa đất, xác định loại đất hồ sơ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở dữ liệu đất đai, … các cơ quan, đơn vị 

tham gia kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ 

UBND huyện Hữu Lũng trân trọng kính mời các thành phần mời sắp xếp 

thời gian, công việc và tham dự đầy đủ, để cuộc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đạt 

kết quả cao./. 

 
Nơi nhận:    
- Như thành phần mời; 

- Lưu: TNMT.    

                        TL. CHỦ TỊCH 

                   CHÁNH VĂN PHÒNG 

                      Phạm Ngọc Thuỷ 
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