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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

 

Số:           /TB-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ðiện Biên, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng  

sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

 

Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                    

Thực hiện Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 203/QĐ-STNMT 

ngày 6/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ kiểm tra, thẩm định 

kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên;  

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra công tác kiểm kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thị xã và 

thành phố cụ thể như sau: 

1. Nội dung kiểm tra 

a) Thực hiện kiểm tra, thẩm định kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất năm 2019 thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Thông tư số 

27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Nội dung 

kiểm tra, thẩm định gồm: 

- Mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu và tính pháp lý của hồ sơ kết quả kiểm 

kê đất đai; 

- Tính đầy đủ, chính xác của việc khoanh vẽ các khoanh đất và xác định 

loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất trên bản đồ kiểm kê đất 

đai của cấp xã (Mỗi đơn vị cấp huyện, tổ chức kiểm tra 4 xã); 

- Mức độ đầy đủ, chính xác của việc tổng hợp các khoanh đất trong Bảng 

liệt kê danh sách các khoanh đất kiểm kê đất đai so với bản đồ kiểm kê đất đai và 

so với bản tổng hợp các trường hợp biến động đất đai đã được UBND cấp xã rà 

soát, xác nhận; 

- Tính chính xác trong việc tổng hợp số liệu trong các biểu kiểm kê đất đai; 

- Tính thống nhất số liệu giữa các biểu kiểm kê đất đai với bản đồ kiểm kê 

đất đai của cấp xã; giữa các biểu số liệu kiểm kê của từng cấp; giữa biểu số liệu 

với báo cáo kết quả kiểm kê đất đai; 

- Chất lượng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất về mức độ đầy đủ, thống nhất các nội dung; chất lượng phân tích để 
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phản ánh hiện trạng sử dụng đất; chất lượng nội dung đề xuất giải pháp quản lý, 

sử dụng đất. 

b) Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị báo cáo đầy đủ theo 

các nội dung trên để làm việc với các Nhóm kiểm tra. 

2. Thành phần và thời gian kiểm tra 

a) Nhóm 1 gồm các ông, bà sau: 

- Bà Dương Thị Minh Dịu – Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ – Tổ phó; 

- Ông Phạm Tiến Thụy – Phó trưởng phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám – 

Nhóm trưởng nhóm 1; 

- Bà Phạm Thị Kim Thanh - Phó trưởng phòng Kỹ thuật Địa chính – Văn 

phòng ĐKĐĐ – Thành viên; 

- Ông Lò Văn Thể  - Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ -  Thành viên; 

- Bà Trần Thị Hương - Chuyên viên Chi cục QLĐĐ - Thành viên; 

- Nguyễn Văn Tuân - Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ - Thành viên 

Thời gian tiến hành kiểm tra: 

+ Huyện Mường Ảng: từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 2 năm 2020; 

+  Huyện Tủa Chùa: từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020. 

b) Nhóm 2 gồm các ông, bà sau: 

- Bà Dương Thị Minh Dịu – Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ – Tổ phó; 

- Bà Phạm Lê Nga – Trưởng phòng NV và Kinh tế đất Chi cục QLĐĐ –    

Nhóm trưởng; 

- Ông Hoàng Văn Toàn - Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ -  Thành viên; 

- Bà Phạm Thị Nhài - Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ -  Thành viên; 

- Bà Lê Thị Trang - Chuyên viên Chi cục QLĐĐ – Thành viên; 

Thời gian tiến hành kiểm tra: 

+ Thành phố Điện Biên Phủ: từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 năm 2020; 

+ Huyện Tuần Giáo: từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 năm 2020; 

+ Huyện Điện Biên Đông: từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2 năm 2020. 

c) Nhóm 3 gồm các ông, bà sau: 

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ – Tổ phó; 

- Ông Trần Quốc Long – Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ – Nhóm 

trưởng; 

- Ông Nguyễn Văn Thái - Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ -  Thành viên; 

- Bà Bùi Thị Uyên - Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ -  Thành viên; 

- Ông Nguyễn Văn Hải - Chuyên viên Chi cục QLĐĐ – Thành viên; 

Thời gian tiến hành kiểm tra: 

+ Huyện Nậm Pồ:  từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 năm 2020; 
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+ Thị xã Mường Lay: từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 2 năm 2020. 

c) Nhóm 4 gồm các ông, bà sau: 

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ – Tổ phó; 

- Ông Lò Văn Hiệp – Trưởng phòng HC - TH Chi cục QLĐĐ – Nhóm 

trưởng; 

- Bà Lò Thị Lan - Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ -  Tổ viên; 

- Ông Nguyễn Xuân Trường - Viên chức Văn phòng ĐKĐĐ -  Tổ viên; 

- Ông Trần Văn Thuân -  Chuyên viên Chi cục QLĐĐ – Thành viên. 

Thời gian tiến hành kiểm tra: 

+  Huyện Mường Chà : từ ngày từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 2 năm 2020. 

+ Huyện Mường Nhé: từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 2 năm 2020. 

+ Huyện Điện Biên: từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 2 năm 2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo chuẩn bị báo cáo đầy đủ theo các nội dung trên, bố trí thời gian, địa điểm 

làm việc và tạo điều kiện thuận lợi để Tổ kiểm tra, thẩm định thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 
 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở  (để b/c); 
- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thành viên Tổ kiểm tra; 

- Văn phòng ĐKĐĐ, phòng ĐĐBĐ và viễn thám, Chi 
cục QLĐĐ (để phối hợp); 

- Lưu: VP, TKTTĐ, 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Nam 
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