
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT 
V/v khẩn trương hoàn thành 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 

Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

                          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 4618/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2020 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, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, đơn 

vị liên quan khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo ý kiến thẩm định và gửi hồ sơ báo cáo 

kết quả kiểm kê đất đai của huyện, thành phố về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 01/9/2020. 

Chỉ đạo cập nhật ngay dữ liệu kết quả kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện đã 

được chỉnh sửa, hoàn thiện lên hệ thống phần mềm TK-Online theo hướng dẫn 

của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 1648/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 

03/8/2020 về việc tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên hệ thống phần mềm TK-Online. 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện 

công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp tỉnh.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thẩm định hồ sơ kết quả kiểm kê 

đất đai của huyện, thành phố; tổng hợp số liệu, xây dựng bản đồ, hoàn thiện hồ 

sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

trước ngày 15/9/2020. 

(Gửi kèm theo Công văn số 4618/BTNMT-TCQLĐĐ trên VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
 


		2020-08-29T09:32:01+0700


		2020-08-29T09:37:52+0700


		2020-08-29T09:37:52+0700


		2020-08-29T09:37:52+0700




