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TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

 

Số:         /TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ 

 
       V/v kiểm tra việc thực hiện công tác 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường ……………………………….. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019,  

Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Tổng cục Quản lý đất đai cử Đoàn công tác làm việc tại địa phương để kiểm tra, 

kết quả thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như 

sau: 

1. Dự kiến thời gian và địa điểm làm việc  

- Thời gian làm việc: Dự kiến thời gian từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến 31 

tháng 3 năm 2020 (Thời gian làm việc cụ thể tại mỗi tỉnh do Trưởng đoàn công tác liên 

hệ trực tiếp với các Sở Tài nguyên và Môi trường qua điện thoại). 

- Tại mỗi địa phương, Đoàn công tác làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 

và làm việc cụ thể tại 2 huyện và một số xã (02 xã/huyện) đang tổ chức  kiểm 

kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 

2. Nội dung làm việc 

- Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nắm tình hình; kiểm tra tình 

hình tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra nội dung, phương pháp, cách thức, tiến độ thực hiện và kiểm 

tra kết quả thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 ở một số xã trên địa bàn tỉnh. 

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn 

của các địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. 

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Quý Sở chuẩn bị báo cáo đầy đủ theo các 
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nội dung trên, bố trí thời gian, địa điểm làm việc và tạo điều kiện thuận lợi để 

Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

(Để biết thêm thông tin đề nghị liên lạc với Ông Bạch Song Lân (ĐT: 

0912918729), Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Tổng cục Quản lý đất 

đai)./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đoàn công tác (để thực hiện);  

- Lưu VT,CKSQLSDĐ (PTK). 
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Mai Văn Phấn 
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DANH SÁCH CÁC TỈNH ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẾN KIỂM TRA 

VIỆC THỰC HIỆN  CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 2019 

(Kèm Công văn số:….  /TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày ….. /…/2019) 

 

   

Số lượng 

tỉnh, TP 
Tên Tỉnh, thành phố Dự kiến thời gian 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11  
Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, 

Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Thanh hóa, 

Nghệ An, Bạc Liêu, Cà Mau 

 

Trong khoảng từ 01/12 

đến 31/12/2019 

 

27 
 Điện Biên, Lai Châu, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, 

TP, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, 

Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia 

Lai, Đăk Lăk, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Long 

An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, 

TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng 

Trong khoảng từ tháng 

02/1/2020 đến 

31/3/2020 
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