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THÔNG BÁO 

Kết luận của ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và  

Môi trường tại cuộc họp ngày 3/6/3021 đánh giá tình hình thực hiện dự án 

 xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 3/6/2021, ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai (gọi tắt là dự án VILG) tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có các thành viên 

Ban quản lý dự án và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban quản lý dự án VILG dự án. 

Sau khi nghe Tổ Chuyên viên giúp việc Ban quản lý dự án VILG báo cáo 

kết quả tình hình thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến 31/ 5/2021. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận những nội dung như sau:  

1. Về kiện toàn Ban quản lý dự án 

- Giao Tổ giúp việc phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu 

cho Sở trình UBND tỉnh kiện toàn lại Ban quản lý dự án VILG, các thành viên 

gồm: Ông Ngô Viết Hải - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng ban; Giám đốc Văn 

phòng đăng ký đất đai làm Phó Trưởng ban; các uỷ viên: Trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính, Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Trưởng Phòng Quản lý đất 

đai, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.  

- Sau khi có quyết định kiện toàn Ban quản lý dự án VILG. Ban quản lý dự 

án quyết định thành lập các nhóm theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án như 

sau:  

+ Nhóm kỹ thuật: do đồng chí Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai làm 

Trưởng nhóm;  

+ Nhóm kế hoạch - tài chính: do đồng chí Trường phòng Kế hoạch- Tài 

chính làm Trưởng nhóm; 

+ Nhóm tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng: do đồng chí 

Phó Trưởng Phòng Quản lý đất đai làm Trưởng nhóm.  

 Thành viên của các nhóm nêu trên do Ban quản lý dự án phân công, gồm: 

Các cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị của Sở và hợp đồng lao động. 

- Ban quản lý dự án sau khi kiện toàn có trách nhiệm rà soát lại Quy chế tổ 

chức và hoạt động cho phù hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân 

công cụ thể nhiệm vụ đến từng thành viên Ban quản lý và thành viên các 



2 

 

nhóm.Các thành viên phải xây dựng chương trình công tác cá nhân hàng tuần, 

trong đó có nội dung cụ thể theo ngày.  

- Trong thời gian chưa kiện toàn Ban quản lý thì Ban quản lý dự án và Tổ 

chuyên viên giúp việc hiện tại vẫn thực hiện nhiệm vụ đến khi có quyết định 

kiện toàn. 

2. Đối với dự án chỉnh lý hồ sơ địa chính do sáp nhập đơn vị hành chính 

cấp xã theoNghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội:  

Giao Trưởng Ban quản lý Dự án “Chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp 

lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia” tổ 

chức họp phân công, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; 

báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện trước ngày 10/6/2021. 

3. Về thủ tục mua sắm đấu thầu các thiết bị làm việc cho BQL dự án:  

Giao Bà Lương Thu Luyên và đồng chí kế toán trưởng, là thành viên ban 

quản lý dự án thực hiện khẩn trương kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng quy 

định của pháp luật, xong trong tháng 6/2021. 

4. Về trích xuất dữ liệu, bàn giao đối với các xã chuyển đổi từ phần mềm 

ELIS CLOUD vào phần mềm VBDLIS: 

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm 

việc với cục Công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xuất 

dữ liệu từ phần mềm ELIS CLOUD về định dạng chuẩn XML, GML phục vụ 

việc chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm ELIS CLOUD vào phần mềm VBDLIS  

xong trước ngày 10/6/2021.  

5. Đối với những tồn tại của dự án tại thành phố Lạng Sơn 

 Về sản phẩm đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thành phố Lạng Sơn: Giao  

Phòng Quản lý đất đai tham mưu mời UBND thành phố Lạng Sơn và các đơn vị 

thi công trên địa bàn thành phố làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và 

Ban quản lý dự án để thống nhất cách thức tổ chức, triển khai thực hiện, đẩy 

nhanh tiến độ, hoàn thiện sản phẩm Bản đồ đo đạc chỉnh lý và cấp Giấy chứng 

nhận, trong đó cóphường Vĩnh Trại và phường Hoàng Văn Thụ, UBND thành 

phố đã yêu cầu phải thực hiện xong trong tháng 8/2021 để đưa vào xây dựng 

CSDL địa chính. 

6. Về việc cung cấp tài liệu cho đơn vị thi công thực hiện dự án: 

- Giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ động rà soát, cung cấp cho đơn 

vị thi công các tài liệu liên quan đến thống kê, kiểm kê đất đai; thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ giá đất; hồ sơ 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện đang lưu trữ tại kho của Trung tâm. 
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- Giao Văn phòng Đăng ký đất đai khẩn trương thu thập hồ sơ địa chính và 

sắp xếp, phân loại thửa đất; hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai bàn giao cho đơn vị 

thi công thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Giao Phòng Quản lý đất đai rà soát cung cấp cho các đơn vị thi công 

những tài liệu, hồ sơ giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hồ sơ thu hồi, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức.  

Các phòng, đơn vị chủ động báo cáo kết quả cung cấp tài liệu với Giám đốc 

Ban quản lý dự án, 15 ngày báo cáo 1 lần. Định kỳ hàng tháng vào ngày giao 

ban sở giám đốc ban phải báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng 

mức, kiến nghị đề xuất cho ban chỉ đạo. 

7. Ban quản lý dự án tham mưu những văn bản đôn đốc xong trước ngày 

30/6/2021, cụ thể như sau: 

- Văn bản gửi UBND các huyện, thành phố có thực hiện dự án chỉ đạo các 

phòng chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp cung cấp cho đơn vị thi công các tài 

liệu liên quan đang lưu trữ tại các phòng chuyên môn, UBND cấp xã để xây 

dựng CSDL;  

- Văn bản đôn đốc các đơn vị thi công  bố trí tăng cường người, trang thiết 

bị đẩy nhanh tiến độ thi công; yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm 

thu thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết, nếu đã nhắc nhở nhưng cố ý vi 

phạm hợp đồng thì sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định. 

8. Ban quản lý dự án chỉ đạo triển khai các nội dung tại Công văn số 

128/BQLDAVILG-KT ngày 01/6/2021 của Ban quản lý dự án Trung ương v/v 

đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm xây dựng và vận hành CSDL đất đai các 

tỉnh, thành phố thuộc dự án VILG. 

9. Giao đồng chí Lương Thu Luyên thành viên Ban quản lý dự án, Phó 

chánh Văn phòng Sở chủ động đôn đốc các đơn vị thi công dự án, đơn vị tư vấn 

giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và Ban quản lý dự án, các nhóm thực hiện các 

nhiệm vụ theo đúng quy định; báo cáo đề xuất xử lý với Giám đốc Sở đối với 

các đơn vị không thực hiện nghiêm túc.    

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan 

biết và phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở;  

- BQLDA VILG; 

- UBND TPLS và các huyện: Bình Gia, Cao Lộc, 

Lộc Bình;  

- Tổ CV giúp việc BQLDA;  

- QLĐĐ, KHTC, VPĐKĐĐ, TT thông tin 

TNMT;  

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Bùi Văn Côi 
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