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Số:          /TB-TNMT Phong Thổ, ngày         tháng       năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký tham gia thực hiện Gói thầu số 02: Đo đạc bổ sung, 

chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 03 xã: Lản Nhì Thàng, Pa Vây Sử, Mù Sang và xây dựng cơ sở  

dữ liệu đất đai bổ sung các xã huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về 

việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính; 

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND huyện 

về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa trọn nhà thầu gói thầu “Đo đạc bổ sung, 

chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 03 xã: Lản Nhì Thàng, Pa Vây Sử, Mù Sang và xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai bổ sung các xã huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu”. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông báo đăng ký tham gia thực 

hiện dự án: Gói thầu số 02: Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ 

địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03 xã: Lản Nhì Thàng, Pa Vây 

Sử, Mù Sang và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bổ sung các xã huyện Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Tên, địa chỉ của đại diện Chủ đầu tư 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ 

- Địa chỉ: Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 3896.393. 
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2. Phạm vi, nội dung thực hiện công việc 

2.1. Phạm vi 

 Gói thầu số 02: Đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03 xã: Lản Nhì Thàng, Pa Vây Sử, 

Mù Sang và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bổ sung các xã huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu trên địa bàn huyện Phong Thổ. 

2.2. Nội dung thực hiện  

- Đo đạc bản đồ địa chính tỉ lệ 1:1000: 100,47 ha; 

- Đo đạc bản đồ địa chính tỉ lệ 1:2000: 101,86 ha; 

- Cấp giấy chứng nhận: 289 hồ sơ; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: 10 xã. 

3. Một số tiêu chí đăng ký tham gia 

- Có ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực kiểm kê dất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất (Đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác kèm theo đăng 

ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập...). 

- Có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, 

trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao 

động đáp ứng được các yêu cầu, có kinh nghiệm và uy tín tring việc thực hiện 

thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện 

qua các thời kỳ (Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm...; kèm theo các hợp đồng đã 

và đang thực hiện). 

4. Thời gian, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia 

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 22/9/2021 (trong giờ 

hành chính). 

- Hình thức đăng ký: Nộp, tiếp nhận trực tiếp. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ. 

- Người đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện trực tiếp phải mang 

theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 

*Lưu ý: Không hoàn trả lại hồ sơ đối với hồ sơ đã nộp. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ mong nhận được sự 

hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: TNMT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Phương 
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