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Số:            /BTNMT- TCQLĐĐ  

V/v đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             

         Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, 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, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 

12 năm 2018 và 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 (gọi chung là kiểm kê 

đất đai năm 2019), các địa phương phải hoàn thành việc kiểm kê đất đai, lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã xong trước ngày 16/01/2020, đây là thời gian 

quan trọng có tính chất quyết định đối với việc hoàn thành kiểm kê đất đai năm 

2019 bảo đảm thời gian và chất lượng. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay việc triển khai công tác kiểm kê đất đai 

ở cấp xã tại một số địa phương vẫn chưa hoàn thành hoặc chưa được triển khai 

thực hiện; do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương phê duyệt dự toán và bố trí kinh phí để thực hiện kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ (có danh sách các tỉnh, thành phố chưa phê duyệt kinh phí thực hiện 

kiểm kê đất đai năm 2019 kèm theo). 

2. Chỉ đạo cấp huyện, xã tiếp tục, khẩn trương thực hiện kiểm kê đất đai 

năm 2019. Đối với các xã, phường, thị trấn chưa triển khai thực hiện, thực hiện 

chưa hoàn thành thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp huyện, tỉnh tập 

trung lực lượng tăng cường về các xã, phường, thị trấn để đôn đốc, hướng dẫn 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện.  

Đối với các địa phương đã hoàn thành việc kiểm kê đất đai năm 2019 ở 

cấp xã cần chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp huyện, tỉnh tập 

trung lực lượng để kiểm tra kết quả thực hiện, đặc biệt kiểm tra các nội dung 

điều tra, xác định hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã để 

bảo đảm chất lượng kiểm kê đất đai.  

3. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh, Sở Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

triển khai thực hiện ngay việc kiểm tra, đối soát điểm đất quốc phòng, đất an ninh 

ở địa phương trước khi tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai ở cấp huyện. 



4. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổng hợp báo cáo 

tiến độ 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 hàng tháng gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn 

trương tổ chức thực hiện và gửi báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, dự 

toán kinh phí đã phê duyệt về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản 

lý đất đai, địa chỉ: số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; bản số gửi qua 

mail: ptkkkdd@monre.gov.vn) để tổng hợp, chỉ đạo./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CKS135). 

BỘ TRƯỞNG 

 

  

          

            

 

Trần Hồng Hà 

mailto:ptkkkdd@monre.gov.vn


Danh sách các tỉnh, thành phố chưa phê duyệt  

dự toán kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

(Phụ lục kèm theo Công văn số:……../BTNMT-TCQLĐĐ ngày ….tháng 02 năm 

2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT Tên tỉnh/ Thành phố Ghi chú 

1 Tỉnh Hà Giang Đang trình chưa được phê duyệt 

2 Tỉnh Cao Bằng 
Chưa chuyển sang dự toán từ Thông tư số 

42 sang Thông tư số 13 

3 Tỉnh Phú Thọ 

Đang trình chưa được phê duyệt 

4 Tỉnh Lai Châu 

5 Tỉnh Bắc Ninh 

6 Thành phố Hà Nội 

7 Thành phố Hải Phòng 

8 Tỉnh Hải Dương 

9 Tỉnh Hưng Yên 

10 Tỉnh Hà Nam 

11 Tỉnh Thái Bình 

12 Tỉnh Ninh Bình 

13 Tỉnh Quảng Ninh 
Chưa chuyển sang dự toán từ Thông tư số 

42 sang Thông tư số 13 

14 Tỉnh Quảng Bình 
Chưa chuyển sang dự toán từ Thông tư số 

42 sang Thông tư số 13 

15 Tỉnh Quảng Ngãi 
Chưa chuyển sang dự toán từ Thông tư số 

42 sang Thông tư số 13 

16 Tỉnh Khánh Hoà  

Đang trình chưa được phê duyệt 17 Tỉnh Kon Tum 

18 Tỉnh Lâm Đồng 

19 Tỉnh Bình Phước 
Đang trình chưa được phê duyệt 

20 Thành phố Hồ Chí Minh 

21 Tỉnh Tiền Giang 
Chưa chuyển sang dự toán từ Thông tư số 

42 sang Thông tư số 13 

22 Tỉnh Bến Tre Đang trình chưa được phê duyệt 

23 Thành phố Cần Thơ 
Chưa chuyển sang dự toán từ Thông tư số 

42 sang Thông tư số 13 

24 Tỉnh Hậu Giang Đang trình chưa được phê duyệt 

25 Tỉnh Sóc Trăng 
Chưa chuyển sang dự toán từ Thông tư số 

42 sang Thông tư số 13 

26 Tỉnh Bạc Liêu Đang trình chưa được phê duyệt 
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