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Số: 1409/QĐ-UBND Chi Lăng, ngày 22 tháng 4 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án thi công - Dự toán công trình: Đo đạc chỉnh lý 

bản đồ đối với các tuyến đường thôn, trục đường xã do người dân tự 

nguyện trả lại đất tại xã Quan Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2015/NĐ-CP 

ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ; 

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định về Hồ sơ Địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định về Bản đồ địa chính; 

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

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định 

và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 739/STNMT-QLĐĐ ngày 03/7/2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh về việc trích lục, trích đo địa chính; 

Căn cứ Quyết định số 6033/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà 

nước năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 657/STNMT-QLĐĐ ngày 06/4/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc thẩm định Phương án thi công - Dự toán 
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Công trình: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các tuyến đường thôn, trục 

đường xã do người dân tự nguyện trả lại đất tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình 

số 213/TTr-TNMT ngày 22/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án thi công - Dự toán Công trình: Đo đạc chỉnh 

lý bản đồ địa chính đối với các tuyến đường thôn, trục đường xã do người dân tự 

nguyện trả lại đất tại xã Quan Sơn, cụ thể như sau: 

1. Tên công trình: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các tuyến 

đường thôn, trục đường xã do người dân tự nguyện trả lại đất tại xã Quan Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng. 

3. Mục tiêu thực hiện: Đo đạc diện tích đất người sử dụng đất đã tự 

nguyện trả lại đất để làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn 

mới làm cơ sở thu hồi đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính.  

4. Nội dung và công việc chính:  

Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện Trích đo địa chính thửa đất 

của các hộ gia đình, cá nhân hiến đất làm đường giao thông thôn nôn tại xã 

Quan Sơn (đo đạc trích đo địa chính tuyến đường ĐH84; đường từ Bờ Ao đi 

Cầu Bản; đường Làng Hăng; đường Khun Gạt) đảm bảo các nội dung sau: 

- Điều tra, khảo sát khối lượng cần thực hiện đo đạc trích đo địa chính.  

- Xác định diện tích người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, diện tích còn lại 

của các thửa đất, lập hồ sơ phục vụ công tác thu hồi đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

 - Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000, 1:10000 đối với khu vực 

dân cư và khu vực đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trong phạm vi thuộc khu 

vực thực hiện công trình. 

5. Tổng dự toán: 198.409.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám 

triệu, bốn trăm linh chín nghìn đồng chẵn). 

6. Hình thức thực hiện: Hợp đồng trọn gói.  

7. Nguồn kinh phí: Vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

được UBND huyện Chi Lăng giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

8. Thời gian thực hiện: 180 ngày. 

(Có phương án thi công – Dự toán ban hành kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

- Căn cứ nguồn vốn được phân bổ thực hiện quản lý, sử dụng đúng mục 

đích, có hiệu quả. 
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- Tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Kho bạc Nhà nước huyện hướng 

dẫn, theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3 (TH);  

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;     

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                                               

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

  

 

 
  

 

Vi Nông Trường 
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