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V/v thực hiện công tác kiểm kê đất 
đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019 

Lạng Sơn, ngày  16  tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2019 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố 
khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (xây dựng phương án kế hoạch thực 
hiện, bố trí nhân lực, vật lực; chuẩn bị tài liệu bản đồ sử dụng trong điều tra; tập 
huấn cán bộ…) để triển khai thực hiện ngay ở cấp xã. Chỉ đạo các phòng, đơn vị 
chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn đẩy 
nhanh tiến độ; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp 
xã. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 - Khẩn trương hoàn thiện dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất năm 2019 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.  

- Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công tác 
kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo 
yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn trên; hoàn thành, báo cáo 
UBND tỉnh chậm nhất ngày 19/10/2019. 

(Gửi kèm theo Công văn số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ trên eOffice). 
 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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