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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện hợp đồng đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa 

chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác GPMB khu vực 

 phạm vi Lòng hồ, thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải, 

 giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Mạnh Chung 

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về 

sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

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

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm 

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

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; 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; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 

22/12/ 2017 của Bộ Tài chính ban hành quy định, quản lý, sử dụng kinh phí chi 

hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; 

 Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế -kỹ thuật 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 gắn liền với đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

công trình hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND huyện 

Đình Lập về việc Phương án kỹ thuật – Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 

chính, trích đo địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác giải 

phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Hồ chứa nước Bản Lải 

trên phạm vi công trình thuộc địa phận huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-UBND  ngày 20/07/2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện công trình: Đo 

đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất 

phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: Hồ 
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chứa nước Bản Lải trên phạm vi công trình thuộc địa phận huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND huyện 

Đình Lập về việc Phê duyệt đặt hàng thực hiện gói thầu số 03: Đo đạc chỉnh lý 

bản đồ địa chính, trích đo địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất phục vụ công 

tác GPMB khu vực phạm vi lòng hồ thuộc công trình: Đo đạc chỉnh lý bản đồ 

địa chính, trích đo địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất phục vụ công tác giải 

phóng mặt bằng, bồi thường, hỡ trợ, tái định cư dự án: Hồ chứa nước Bản Lải 

trên phạm vi công trình thuộc địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn  

  Ngày 15/08/2018, UBND huyện đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất 

ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Mạnh Chung để thực hiện: Đo đạc 

chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất phục 

vụ công tác GPMB khu vực phạm vi lòng hồ thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải, 

giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. Với nội dung đã ký kết như sau: 
 

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

Sản phẩm đầu ra 
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Thu thập các hồ sơ, 

tài liệu, bản đồ có 

liên quan  

 

 

 

Từ ngày 01/8 -30/8/2018 

- Bản đồ các loại: Bản đồ 

địa chính, bản đồ đất lâm 

nghiệp, bản đồ giao đất 

Công ty LN, bản đồ giao 

mốc đường viền. 

- Sổ mục kê, Sổ cấp giấy 

CN. 

- Sổ theo dõi biến động. 

- Giấy tờ về QSD đất của 

các hộ gia đình, cá nhân. 
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Đo đạc bổ sung địa 

hình đường viền 

lòng hồ  và cắm bổ 

sung mốc phụ cho 

đường viền lòng hồ 

bằng cọc gỗ hoặc 

cọc tre 

 

 

 

Từ ngày 01/9 đến ngày 

15/9/2018 

- Đường viền lòng hồ được 

đo đạc, xác định chính xác 

trên các tờ bản đồ địa chính. 

- Bổ sung tăng dầy các mốc 

tại thực địa bằng cọc gỗ 

hoặc cọc tre. 

 

 

 

 

 

 

Đo đạc chỉnh lý bản 

 

 

 

Từ ngày 15/9/ 2018 đến 

- Các mảnh Bản đồ địa 

chính được đo đạc, chỉnh lý 

theo đúng quy định (kèm 

theo bảng thống kê diện 

tích, loại đất, chủ sử dụng 
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3 đồ địa chính, trích 

đo địa chính, đo đạc 

tài sản gắn liền với 

đất  

ngày 11/01/2019 theo bản đồ địa chính và 

theo kết quả đo đạc chỉnh 

lý).  

- Sổ đo các loại. 

- Sổ mục kê đất đai. 

- Phiếu xác nhận kết quả đo 

đạc hiện trạng thửa đất. 

- Giấy CN.QSD đất của các 

hộ. 

- Phiếu xác nhận kết quả đo 

đạc tài sản gắn liền với đất. 

- Bản mô tả ranh giới, mốc 

giới thửa đất theo hiện trạng. 

- Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu 

cấp đơn vị thi công. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày 

- Thời gian hoàn thành và giao nộp sản phẩm: Đến ngày 11/01/2019. 

- Giá trị hợp đồng: 3.809.031.000 đồng. 

- Kết quả thực hiện cho đến nay: 

+ Về thu thập các loại hồ sơ, tài liệu, bản đồ có liên quan. 

 Quá trình đo đạc, đơn vị chưa thu thập được các giấy tờ liên quan đến quyền 

sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để phục vụ cho công tác đo đạc chỉnh lý 

bản đồ địa chính, trích đo địa chính, công tác kiểm đếm, lập phương án BT, HT và 

TĐC.  
 

 

+ Về đo đạc bổ sung địa hình đường viền lòng hồ và cắm bổ sung mốc phụ 

cho đường viền lòng hồ bằng cọc gỗ hoặc cọc tre. 
 

Cho đến nay, đơn vị chưa thực hiện xong việc đo đạc bổ sung địa hình viền 

lòng hồ để xác định chính xác đường viền lòng hồ theo cao trình mực nước. Và 

chưa tiến hành cắm bổ sung mốc phụ cho đường viền lòng hồ bằng cọc gỗ hoặc tre 

để tăng dầy mốc tại những vị trí giao nhau của đường viền lòng hồ ứng với cao 

trình mực nước và ranh giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc, kiểm đếm. 

+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính, đo đạc tài sản gắn 

liền với đất. 
 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: Đã kiểm tra, rà soát, đo đạc chỉnh lý bản 

đồ địa chính theo hiện trạng,  được tổng số 21/58  tờ bản đồ (mới chỉ đo đạc chỉnh 

lý theo kết quả của các tổ kiểm đếm, còn khu vực đất lâm nghiệp và các loại đất 

khác chưa được đo đạc, bổ sung). Do vậy, các tờ bản đồ trên phải được tiếp tục rà 

soát, đo đạc, chỉnh lý và hoàn thiện. 
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- Trích đo địa chính: Chưa phát sinh tờ trích đo địa chính. 

- Đo đạc tài sản gắn liền với đất: Đơn vị không thực hiện. 

+  Sản phẩm giao nộp. 

 Cho đến nay, đơn vị mới chỉ biên tập, in và giao cho các tổ kiểm đếm 21 tờ 

bản đồ đã đo đạc chỉnh lý theo kết quả kiểm đếm của các tổ để lập biên bản với các 

hộ dân. Trong các tờ bản đồ trên, vẫn còn có những diện tích chưa được rà soát, đo 

đạc chỉnh lý theo hiện trạng. 

- Các sản phẩm đo đạc theo yêu cầu như:  

   + Sổ đo các loại. 

 + Sổ mục kế đất đai 

+ Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất. 

+ Giấy CN.QSD đất của các hộ. 

+ Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo hiện trạng. 

+ Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công. 

Hiện, đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện và chưa giao nộp các sản phẩm trên 

để phục vụ cho công tác kiểm tra, nghiệm thu khối lượng theo quy định. 

Đánh giá chung: Về khối lượng công việc và tiến độ thực hiện công tác 

đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính quá chậm so với kế hoạch đề 

ra, kết quả đo đạc còn nhiều sai sót về ranh giới, hiện trạng cũng như chủ sử 

dụng đất; việc đo đạc chính xác đường viền lòng hồ và cắm mốc phụ cho đường 

viền, đơn vị vẫn chưa thực hiện; đến nay đơn vị vẫn chưa cung cấp được hồ sơ, 

tài liệu để hoàn thành công tác kiểm đếm, lập phương án BT, HT và TĐC của dự 

án. Nguyên nhân chính do đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Mạnh Chung 

bố trí nhân lực không hợp lý, liên tục thay đổi người thực hiện, lúng túng trong 

các khâu kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công và hiện nay các cán bộ kỹ 

thuật trực tiếp đo đạc trước đây đối với gói thầu này đã bỏ hết không còn ai. Tại 

buổi làm việc ngày 31/5/2019 giữa đơn vị kiểm tra giám sát, UBND huyện và 

đơn vị thi công đã đưa ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị thi công, những khó 

khăn, vướng mắc và bàn thống nhất giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, tại buổi làm 

việc lãnh đạo công ty không tham gia dự họp mà chỉ cử cán bộ kỹ thuật tham 

gia. Sau buổi làm việc đơn vị giám sát là Trung tâm Tài nguyên và Môi trường 

đã có Thông báo kết luận cuộc họp, trong đó yêu cầu đơn vị thi công bố trí 04 

cán bộ kỹ thuật (trong đó 2 người tham gia với Trung tâm Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra mốc 5%, 2%, bổ sung đầy đủ mốc phụ theo hợp đồng đã ký kết; 

02 người thực hiện trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính theo kết quả kiểm đếm của 

các tổ kiểm đếm), hoàn thành hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công 

trong tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, về phía đơn vị thi công chỉ bố trí 01 cán bộ 

kỹ thuật vào để thực hiện, trước tình hình đó Trung tâm phát triển quỹ đất đã 

phải bố trí 01 cán bộ kỹ thuật ngừng việc kiểm đếm để cùng hỗ trợ đơn vị thi 

công đo đạc để có sản phẩm cho các tổ thực hiện kiểm đếm. Đơn vị thi công thực 

hiện từ ngày 03/6 đến ngày 21/6 thì lại rút hết quân về và cho đến ngày 

03/7/2019, đơn vị vẫn chưa bố trí nhân lực để tiếp tục đo đạc. Quá trình thực 

hiện, giám đốc Công ty liên tục yêu cầu cán bộ kỹ thuật rút quân về không đo 
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đạc nữa. UBND huyện cũng đã liên tục đôn đốc, yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực 

hiện theo các nội dung của hợp đồng đã ký kết nhưng đơn vị vẫn không nghiêm 

túc chấp hành.  

Vậy, UBND huyện Thông báo và yêu cầu đơn vị thi công là Công ty 

TNHH MTV Mạnh Chung nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng nội 

dung hợp đồng đã ký kết và nội dung Thông báo số 184/TB-TTTNMT về kết 

luận cuộc họp của Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp 

ngày 31/5/2019. Trước mắt, cử ngay 04 đồng chí cán bộ kỹ thuật và 02 máy đo 

đạc, trong đó: Bố trí 02 người (01 máy toàn đạc) tham gia với Trung tâm Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra, đo đạc để xác định chính xác đường viền ngập 

nước của mốc 5%, 2%;  bổ sung đầy đủ mốc phụ theo hợp đồng đã ký kết, 02 

người (01 máy toàn đạc) thực hiện trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính theo kết 

quả kiểm đếm của các tổ kiểm đếm.  

UBND huyện Thông báo đến Công ty TNHH MTV Mạnh Chung để biết 

và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban QLDA các công trình NN và PTNT; 

- Trung tâm Tài nguyên và MT; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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