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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc 

họp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý 

bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trấn Thất Khê  

 
 

Ngày 09/6/2022, UBND huyện tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong việc 

triển khai thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định. Đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì 

cuộc họp, tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Lãng đạo và viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Lãnh đạo UBND 

và công chức Địa chính UBND thị trấn Thất Khê; đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Lạng Sơn, đại diện Lãnh đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, nghiệm thu: Trung tâm Công 

nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường - trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 

đại diện Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án của đơn vị thi công: Công ty Cổ 

phần Công nghệ Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường.  

Sau khi nghe đại diện diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ 

Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ thi công dự án: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai trên địa bàn thị trấn Thất Khê và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp. 

Đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Yêu cầu đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Tài 

nguyên và Môi trường) 

Bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, các trang thiết bị máy 

móc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hoàn thành nội dung công việc 

theo hợp đồng đã ký kết. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể và tổ 

chức thực hiện tích cực, trách nhiệm và có hiệu quả để hoàn thành dự án, bàn giao 

sản phẩm đã tổ chức nghiệm thu thanh toán theo quy định. 

Nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc triển khai thực hiện chậm so với tiến độ 

hợp đồng ký kết đồng thời khẩn trương xây dựng báo cáo chi tiết về tiến độ, kết 

quả thực hiện dự án, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân hạn chế, chậm tiến độ, 

trách nhiệm đơn vị, những nội dung kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo 

về tiến độ, thời hạn thực hiện dự án.   

Chủ động, thực hiện đúng chức năng tham mưu, giúp việc cho Phòng Tài 

nguyên và môi trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp xét, 

bàn giải pháp kịp thời tháo gỡ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thực hiện đăng ký kê khai 
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cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tổ chức thẩm định, xét duyệt hoàn 

thành theo kế hoạch, tiến độ và cam kết của đơn vị. 

2. Giao đơn vị tư vấn kiểm tra, nghiệm thu (Trung tâm Công nghệ 

thông tin Tài nguyên và Môi trường) 

Quan tâm, giúp chủ đầu tư kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện hoàn 

thành dự án; nghiệm thu các công đoạn khối lượng sản phẩm đã hoàn thành; phối 

hợp, tư vấn cho đơn vị thi công để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.   

 Thường xuyên giám sát chặt chẽ đơn vị thi công về chuyên môn nghiệp vụ, 

trình tự thủ tục đảm bảo hồ sơ kê khai xét duyệt có chất lượng, hiệu quả và đúng 

quy định của pháp luật.  

3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện  

Phối hợp thẩm định hồ sơ, xác định các quy trình, trình tự, thủ tục và hướng 

dẫn đơn vị thi công các bước thực hiện kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ của dự án. 

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện dự án đo đạc, 

chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thị trấn Thất Khê trình đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện xem xét, quyết định việc xin gia hạn và thực hiện các nội dung theo cam kết 

của đơn vị thi công. 

Đôn đốc đơn vị thi công thực hiện các quy trình, thủ tục, lập hồ sơ hoàn 

thành dự án theo đúng tiến độ. Thường xuyên liên lạc, tổ chức cuộc họp, hội ý 

hàng tuần giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, thống nhất, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo, 

hướng dẫn, giải quyết.  

5. Ủy ban nhân dân thị trấn Thất Khê 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều kênh thông 

tin như loa, đài phát thanh, các cuộc họp giao ban của khu phố, sinh hoạt của các tổ 

chức đoàn thể… cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn Thất 

Khê biết và nhận thức rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của việc kê khai 

đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết, 

nghiêm túc phối hợp và triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị dự họp; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Hướng Duy Tùng 
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