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Chiều ngày 13/12/2017, được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở TN&MT, Chi cục Quản lý Đất đai
tổ chức buổi giao lưu gặp mặt kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt
Nam (14/12/1959-14/12/2017). Tham dự buổi giao lưu gặp mặt có Lãnh đạo các phòng, đơn vị
trực thuộc Sở, Lãnh đạo Công ty CP An Bình Dương, Công ty CP Đo đạc địa chính & Trắc địa
công trình Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn XD&PTCS hạ tầng số 1, Công ty CP Đo đạc địa
chính & Công trình Hưng Bình, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Công ty TN&MT Việt Nam
đang thực hiện Dự án XDHSĐC&CSDLQLĐĐ trên địa bàn huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy
Xuyên và một số khách mời thuộc các phòng, ban trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Thông qua buổi gặp mặt, Lãnh đạo Sở ông Trần Thanh Hà - Phó giám đốc Sở TN&MT đã có
đôi lời hỏi thăm, động viên đến toàn thể các công ty về kết quả đạt được trong công tác đo đạc
và bản đồ năm 2017.
Ngoài kết quả đã đạt được, Lãnh đạo Sở cũng nêu lên những tồn tại và khó khăn của ngành;
gửi lời nhắc nhở đến các đơn vị quản lý và các Công ty đo đạc và bản đồ phải cố gắng nâng
cao chất lượng sản phẩm "bản đồ tuy là ngành cơ sở nhưng nó có tính pháp lý rất cao" và tinh
thần làm việc nghiêm túc đúng quy định của pháp luật. Do đó, đề nghị Chi cục Quản lý đất đai
cần phải nâng cao chất lượng chuyên môn, ứng dụng nhiều hơn công nghệ thông tin trong công
tác quản lý. Đối với các đơn vị hoạt động trong ngành đo đạc và bản đồ phải có tinh thần làm
việc nghiêm túc, chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với sản phẩm của đơn vị để ngày càng đáp
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ứng tốt hơn cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đăng Khoa
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