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GIẤY MỜI
Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ

Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực
tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ tại văn bản số
2044/VP-KTN ngày 24/5/2019 và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
tại văn bản số 645/Đ ĐBĐVN-CSQL ngày 13/6/2019. Sở Tài nguyên và Môi trường
tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ
như sau:
1. Thành phần tham dự Hội nghị:
a) Tại phòng họp trực tuyến Sở Tài nguyên và Môi trường t ng

n à

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (có Giấy mời riêng);
- Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo c c các sở, ngành, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Văn ho , Thể
thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở
Tư ph p, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở
Lao động - TB và XH, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh Tra tỉnh, Sở Giáo dục
và Đào tạo, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BQL Khu
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Ban Quản lý dự n đầu tư xây dựng tỉnh.
- Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và
bản đồ trên địa bàn tỉnh (có trụ sở tại thành phố Lạng Sơn).
b) Tại phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố:
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Đại diện lãnh đạo HĐND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo UBND huyện, thành phố;
- Thủ trưởng c c cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Tài nguyên và
Môi trường, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất.
- Thành phần theo i m dư i đây đối v i c c xã, phường, thị trấn chưa c
ph ng họp trực tuyến.

Đề nghị UBND huyện mời giúp tổ chức, đơn vị được cấp Giấy phép hoạt
động Đo đạc và bản đồ có trụ sở trên địa bàn huyện tham dự Hội nghị tại phòng
họp trực tuyến huyện, gồm:
- Gi m đốc Chi nh nh Văn ph ng Đăng ký đất đai c c huyện, thành phố;
- UBND huyện Bắc Sơn mời: Gi m đốc Công ty TNHH đo đạc bản đồ và
tư vấn dịch vụ đất đai SLT (Số 101, khối phố Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện
Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
- UBND huyện Tràng Định mời: Gi m đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông
nghiệp, công nghệ và môi trường (thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn).
c) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã:
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã;
- Công chức địa chính xã;
- Bí thư chi bộ, Trưởng c c thôn trên địa bàn xã.
2. Thời gian tổ chức Hội nghị:
01 buổi ( ½ ngày) từ 7 giờ 45 phút ngày 21/6/2019.
3. Nội dung Hội nghị:
Gi i thiệu, phổ biến nội dung chủ yếu c c văn bản:
- Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày
01/01/2019;
- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ ngày 01/5/2019;
- Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt
động viễn thám;
- Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn
biên gi i quốc gia và thể hiện đường biên gi i quốc gia, chủ quyền lãnh thổ
quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư
số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc
và bản đồ.
4. Báo cáo viên:
Báo cáo viên Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài
nguyên và Môi trường.
5. Tổ chức thực hiện:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu
phát tại điểm cầu của Sở; chuẩn bị Hội trường phục vụ Hội nghị trực tuyến;
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đồng thời gửi bản điện tử đến điểm cầu các huyện, thành phố để in làm tài liệu
phục vụ Hội nghị.
b) UBND các huyện, thành phố mời các thành phần dự họp tại điểm cầu
cấp huyện; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn mời thành phần tham dự tại
điểm cầu cấp xã theo đúng yêu cầu; đồng thời gửi bản điện tử đến điểm cầu cấp
xã để in làm tài liệu phục vụ Hội nghị; chỉ đạo phân công c n bộ kỹ thuật giúp
chuẩn bị thiết bị, đường truyền phục vụ Hội nghị.
c) Giao Văn ph ng Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp v i
Văn ph ng HĐND và UBND c c huyện, thành phố rà so t thiết bị, đường
truyền, bố trí cán bộ trực kỹ thuật đảm bảo Hội nghị.
Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 14 giờ ngày
20/6/2019 và thử lại từ 6 giờ 45 ngày 21/6/2019.
Trân trọng kính mời thành phần dự Hội nghị./.
Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lãnh đạo Sở;
- C c ph ng, đơn vị Sở;
- TT CNTT (đăng website Sở);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Côi
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