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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT 
V/v chủ trương thực hiện kiểm 

toán độc lập các dự án đo đạc  

 Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2020 

                                                      

                               Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Xem xét Báo cáo số 526/BC-STNMT ngày 30/10/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về đề xuất chủ trương thực hiện kiểm toán độc lập các dự 

án đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính do Sở 

Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư và Công văn số 993/STC-HCSN ngày 

19/5/2020 của Sở Tài chính về xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về bổ sung kinh phí kiểm toán, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thực hiện kiểm toán độc lập đối với các dự án: (1) 

dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 33 xã thuộc 

03 huyện: Cao Lộc, Tràng Định và Văn Lãng; (2) dự án Thiết kế kỹ thuật - dự 

toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu vực 21 xã thuộc 02 huyện: Tràng 

Định và Văn Lãng; (3) dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án Xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình; (4) dự án Thiết 

kế kỹ thuật - dự toán dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn. Với tổng giá trị chi phí kiểm toán độc lập 1.341,669 triệu đồng 

từ nguồn kinh phí dự phòng của các dự án. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và trình thẩm định, phê duyệt bổ sung dự 

toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói kiểm toán độc lập của 04 dự án nêu tại 

mục 1 Công văn này. Đồng thời thực hiện trình tự, thủ tục thanh, quyết toán đối 

với các dự án: (1) dự án Thiết kế kỹ thuật - Dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng 

đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp Giấy CN.QSD đất 

cho các công ty lâm nghiêp̣ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (2) dự án Xác định ranh 

giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ  

ranh giới sử  dụng đất, cấp Giấy CN.QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có 

nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định.  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Tài chính thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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