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              Hà Tĩnh, ngày       tháng 02 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  

       - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

       - Văn phòng Đăng ký đất đai. 
 

 

Thực hiện Điều 34 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Thống 

kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 

17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê 

quốc gia; 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 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 499/UBND-

NL2 ngày 22/01/2021 về việc thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh. Ngày 26/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

345/STNMT-ĐĐ1 về việc thực hiện công tác thống kê diện tích đất đai năm 

2020; theo đó, thời gian hoàn thành báo cáo thống kê đất đai cấp xã trước ngày 

28/02/2021; cấp huyện hoàn thành trước ngày 13/3/2021 và gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai) để tổng hợp số liệu cấp 

tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 31/3/2021.  

Để công tác thống kê đất đai năm 2020 đảm bảo thời gian, chất lượng 

theo yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, phường, thị trấn tập trung nhân lực, điều tra, tổng hợp số liệu thống kê 

đất đai năm 2020 theo đúng quy định; hoàn thành kết quả thống kê đất đai năm 

2020 cấp xã, cấp huyện theo thời gian quy định tại Văn bản số 345/STNMT-

ĐĐ1 ngày 26/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở tổ chức kiểm tra, 

nghiệm thu theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thời gian dự kiếm kiểm tra tại các địa phương bắt đầu từ ngày 15/3/2021 

(Sở sẽ có lịch cụ thể gửi các địa phương sau); đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020, đồng thời hoàn thiện 

các hồ sơ theo quy định tại mục 3 Văn bản số 345/STNMT-ĐĐ1 ngày 

26/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm: 

1. Đối với cấp xã: 

- Biểu thống kê đất đai cấp xã được lập thành 02 bộ (in trên các mẫu biểu 

quy định) và 01 bộ dạng số; 
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- Báo cáo kết quả thống kê đất đai được lập thành 02 bộ (in trên giấy) và 

01 bộ dạng số; 

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu kết quả thống kê đất đai của cấp huyện 

cho cấp xã; 

- Bản đồ kết quả điều tra thống kê đất đai đã chỉnh lý biến động từ ngày 

01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 dạng số.  

2. Đối với cấp huyện: 

- Biểu thống kê đất đai của huyện được lập thành 03 bộ (in trên các mẩu 

biểu quy định) và 01 bộ dạng số; 

- Báo cáo kết quả thống kê đất đai của huyện được lập thành 03 bộ (in 

trên giấy) và 01 bộ dạng số; 

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu kết quả thống kê đất đai của cấp tỉnh cho 

cấp huyện; 

- Số liệu diện tích đất đai của các xã trực thuộc (dạng số) ghi trên đĩa CD. 

3. Đối với cấp tỉnh: Sau khi nhận được báo cáo số liệu thống kê đất đai 

cấp huyện, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai kịp thời tổng hợp số liệu, báo 

cáo kết quả thống kê đất đai cấp tỉnh trình Sở để thẩm định, trình UBND tỉnh 

phê duyệt kết quả thống kê đất đai cấp tỉnh năm 2020, báo cáo Bộ Tài nguyên và 

Môi trường theo quy định.  

Đây là nhiệm vụ chuyên môn thực hiện định kỳ, quan trọng theo quy định 

tại Điều 34 Luật Đất đai, vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND 

các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

 - Lưu VT, ĐĐ1, DHT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Khanh 
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