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Chiều ngày 25/4/2016, UBND huyện Thăng Bình tổ chức họp triển khai công tác đo đac, xây
dựng Hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai đối tại 06 xã vùng Đông huyện Thăng Bình.
Thành phần dự họp: có đồng chí Hồng Quốc Cường - Chủ tịch UBND huyện - chủ trì, đại diện
Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm KT TN& MT, Xí nghiệp TNMT3,
Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 201, Lãnh đạo Văn phòng HĐND &UBND huyện, Lãnh đạo phòng
TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKQSD đất huyện, Chủ tịch UBND xã và Cán bộ địa chính
của 06 xã: Bình Giang, Bình Nam, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú và Bình Trung.

Tại cuộc họp đã nghe ý kiến phát biểu các đơn vị có liên quan, ý kiến các cơ quan chuyên môn
của Sở TN&MT, UBND 06 xã, cơ quan chuyên môn cấp huyện; Ông Hồng Quốc Cường
CT.UBND huyện Thăng Bình kết luận:

1. Đề nghị các đơn vị thi công thực hiện đồng thời cả hai gói thi công: gói cũ đối với đối với 06
xã: Bình Nam, Bình Dương, Bình Đào, Bình Minh, Bình Sa, Bình Hải và gói thi công mới đối với
06 xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung và Bình Nam (phần còn lại).
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2. Các đơn vị thi công triển khai công việc thống nhất theo Công văn hướng dẫn số
382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và có kế hoạch thi công chi
tiết hằng tuần, hằng tháng gửi cho UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi chỉ
đạo thực hiện.

3. Trên cơ sở cuộc họp ngày 14/4/2016 và Thông báo số 117/TB-UBND ngày 21/4/2016 của
UBND huyện Thăng Bình, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ và đồng bộ để
thực hiện.

4. Đề nghị UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo trên loa, đài truyền
thanh xã để cho nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa về công tác đo đạc, xây dựng hệ thống
hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng Đông. Thành lập HĐTV đất đai cấp xã
theo hướng rút gọn, thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ công tác. Báo cáo Thường trực Đảng
ủy xã phân công đồng chí PCT. UBND xã chịu trách nhiệm về thực hiện dự án, bố trí cán bộ
địa chính một tuần tham gia 03 ngày với các tổ, thôn và đơn vị thi công để thực hiện công việc.

5. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ
thuật dự toán đối với gói thi công mới, xác định nguồn kinh phí để chi trả cho cán bộ thôn, tổ
hoặc có văn bản chỉ đạo UBND huyện ứng kinh phí cho địa phương triển khai thực hiện./.
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