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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019  

trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Thông tư số 
27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về thống kê, KKĐĐ và lập BĐHTSDĐ; Căn cứ Quyết định số 
1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành Phương án thực hiện KKĐĐ và lập BĐHTSDĐ năm 2019; Căn cứ 
Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn ban hành Phương án thực hiện KKĐĐ và lập BĐHTSDĐ năm 2019 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch thực 
hiện KKĐĐ và lập BĐHTSDĐ năm 2019 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Kiểm kê đất đai, lập BĐHTSDĐ năm 2019 nhằm: 

- Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành 
chính cấp xã, huyện làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của 
huyện trong giai đoạn năm 2015 - 2019, đánh giá sự biến động đất đai so với 
chu kỳ 5 năm, 10 năm trước và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng 
cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; 

- Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai 
đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

1.2. Việc điều tra, thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu 
kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 
2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian; bảo đảm tính khách 
quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất. 

2. Phạm vi, đối tượng KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 

2.1. Phạm vi thực hiện:  

Việc KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 được thực hiện trên phạm vi toàn 
huyện, trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản thực hiện KKĐĐ. Kết quả KKĐĐ năm 
2019 của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ của huyện. 
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2.2. Đối tượng thực hiện:  

Đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: Diện tích các loại đất, các đối 
tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao đất để quản lý; tình hình quản lý 
và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần 
hóa, các ban quản lý rừng và doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án 
xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình 
công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công 
ích của UBND xã, phường, thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 
chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp. 

3. Nội dung KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 

3.1. Nội dung KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ định kỳ năm 2019: 

Thực hiện KKĐĐ và lập BĐHTSDĐ đối với các loại đất, loại đối tượng 
sử dụng đất và đối tượng quản lý theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư 
số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về thống kê, KKĐĐ và lập BĐHTSDĐ (sau đây viết tắt là 
Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018); các chỉ tiêu loại đất, loại 
đối tượng sử dụng đất và đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất đai phải 
kiểm kê, tổng hợp được quy định tại hệ thống biểu mẫu, Phụ lục 2 Thông tư số 
27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018. 

3.2. Nội dung KKĐĐ chuyên đề theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15/CT-TTg 
ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp nhà nước cổ phần hóa gồm: Diện tích đất được Nhà nước giao có thu 
tiền, không thu tiền hoặc thuê đất; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích 
được giao, được thuê; diện tích sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất 
chưa sử dụng; diện tích đất đang có tranh chấp; diện tích để bị lấn, bị chiếm; 
tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất); tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Phiếu điều tra thực hiện theo Mẫu số 01 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 
dụng đất; tổng hợp kết quả theo Biểu số 01/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý, 
sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần 
hóa trong lĩnh vực phi nông nghiệp. 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh 
nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp gồm: Diện tích các loại đất đang sử dụng; 
diện tích chưa sử dụng; diện tích được Nhà nước giao có thu tiền, không thu tiền 
hoặc thuê đất; diện tích sử dụng đất đúng mục đích, sử dụng không đúng mục 
đích được giao (như: Tự ý chuyển sang sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phi nông 
nghiệp hoặc bố trí làm nhà ở cho người lao động); diện tích đất đang cho thuê, 
cho mượn; diện tích đất để bị lấn, bị chiếm; diện tích đang có tranh chấp; diện 
tích dự kiến sẽ bàn giao cho địa phương; diện tích đã đo đạc địa chính; tình hình 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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Phiếu điều tra thực hiện theo Mẫu số 02 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 
dụng đất của các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông lâm 
nghiệp; tổng hợp kết quả vào các biểu gồm: Biểu số 2a/CT15 - Kiểm kê hiện 
trạng sử dụng đất của các ban quản lý rừng và doanh nghiệp sản xuất nông, lâm 
nghiệp và Biểu số 2b/CT 15 - Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các 
ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp.  

- Tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại 
(đối với dự án chưa hoàn thành, chưa bàn giao cho các đối tượng quản lý, sử 
dụng) gồm: Diện tích theo hình thức giao đất, thuê đất; diện tích đang sử dụng 
đúng mục đích, sử dụng không đúng mục đích được giao, được thuê; diện tích 
chậm tiến độ theo dự án đầu tư được duyệt; diện tích chưa sử dụng; tình hình 
thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư; tình hình sử dụng căn hộ 
để ở tại dự án; tình hình cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà. 

Phiếu điều tra thực hiện theo Mẫu số 3 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 
dụng đất tại dự án xây dựng nhà ở thương mại; tổng hợp kết quả theo Biểu số 
03/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất tại dự án xây dựng nhà ở 
thương mại. 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài 
công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh gồm: Diện tích được 
giao, được thuê; diện tích sử dụng đúng mục đích, diện tích sử dụng vào mục 
đích khác; diện tích đang cho thuê, cho mượn; diện tích đang có tranh chấp; diện 
tích đất bị lấn, bị chiếm; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (đối 
với công trình công cộng có mục đích kinh doanh); tình hình cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. 

Phiếu điều tra thực hiện theo Mẫu số 01 - Tờ khai tình hình quản lý, sử 
dụng đất; tổng hợp kết quả vào các biểu gồm: Biểu số 04/CT15 - Kiểm kê tình 
hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập; 
Biểu số 05/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công 
trình công cộng có mục đích kinh doanh. 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích của 
xã, thị trấn (sau đây gọi là quỹ đất công ích xã) gồm: Vị trí, diện tích, hình thức 
để tập trung hay phân tán, tình hình sử dụng quỹ đất công ích xã vào mục đích 
nông nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai tính đến ngày 
31/12/2019; tình hình lập hồ sơ quản lý quỹ đất công ích xã; diện tích đất công 
ích đã sử dụng vào các mục đích khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 132 của 
Luật Đất đai trong 5 năm qua (từ năm 2015 - 2019). 

Thực hiện theo các biểu gồm: Biểu số 06a/CT15 - Kiểm kê tình hình quản 
lý, sử dụng quỹ đất công ích của xã, thị trấn; Biểu số 06b/CT15 - Tổng hợp quỹ 
đất công ích của xã, thị trấn; Biểu số 06c/CT15 - Tổng hợp quỹ đất công ích của 
xã, thị trấn đã sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc để bồi thường cho 
người bị thu hồi đất trong 5 năm (từ năm 2015 - 2019). 
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3.3. Một số nội dung kiểm kê khác theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường: 

- Kiểm kê diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp trong 5 năm qua bao gồm: Diện 
tích bị sạt lở, diện tích bồi đắp ven sông, theo các loại đất chính (đất nông 
nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng). 

Việc điều tra, tổng hợp kết quả thực hiện theo mẫu Biểu số 07/QĐ - Kiểm 
kê diện tích đất sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (2015 - 2019). 

- Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 
khu chế xuất bao gồm: Diện tích đất cần xây dựng hạ tầng và diện tích đất đã 
hoàn thành xây dựng hạ tầng; diện tích để chuyển nhượng, cho thuê để sản xuất 
kinh doanh, trong đó: Diện tích đã chuyển nhượng, cho thuê để sản xuất kinh 
doanh; tỷ lệ lấp đầy; tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ 
đầu tư xây dựng hạ tầng và cho người sử dụng đất sản xuất, kinh doanh trong 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. 

Phiếu điều tra thực hiện theo Mẫu số 4 - Tờ khai tình hình quản lý, sử 
dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; tổng hợp kết quả vào 
biểu số 08/QĐ -  Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu chế xuất. 

3.4. Lập BĐHTSDĐ: 

BĐHTSDĐ năm 2019 được xây dựng trên phạm vi toàn huyện theo đơn 
vị hành chính cấp xã, huyện. Trong đó, BĐHTSDĐ cấp xã được lập là 
BĐHTSDĐ cơ bản, BĐHTSDĐ huyện tổng hợp từ BĐHTSDĐ cấp xã. Nội 
dung, phương pháp và ký hiệu thể hiện trên BĐHTSDĐ thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 

3.5. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đến năm 2019. 

Trên cơ sở số liệu KKĐĐ đã được tổng hợp, thực hiện phân tích, đánh giá 
đúng thực trạng tình hình sử dụng quỹ đất, tình hình biến động đất đai, tình hình 
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình giao đất, cho thuê đất, đo 
đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa 
chính của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện. Phân tích, làm rõ những 
nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đề xuất biện pháp khắc phục. 

3.6. Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ năm 2019. 

Trên cơ sở số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2019, số liệu KKĐĐ năm 
2014 và số liệu thống kê đất đai các năm 2015, 2016, 2017 và 2018, từng cấp 
phải xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ tại thời điểm năm 2019. Nội dung báo 
cáo như sau: 

- Tình hình tổ chức thực hiện; phương pháp điều tra, thu thập số liệu 
KKĐĐ, nguồn gốc số liệu thu thập tại cấp xã và đánh giá độ tin cậy của số liệu 
thu thập và số liệu tổng hợp; các thông tin khác có liên quan đến số liệu; nguồn 
tài liệu và phương pháp lập BĐHTSDĐ; 
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- Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo các chỉ tiêu kiểm kê; 
đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất 
giữa năm kiểm kê với số liệu của 02 kỳ kiểm kê gần nhất; đánh giá tình hình 
thực hiện quy hoạch, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ KKĐĐ; 
tình hình giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng 
chưa thực hiện; tình hình và nguyên nhân chuyển mục đích sử dụng đất khác với 
hồ sơ địa chính; tình hình chuyển đổi cơ cấu đất trồng lúa; tình hình tranh chấp, 
giải quyết tranh chấp địa giới hành chính thực hiện trong kỳ kiểm kê (nếu có); 

- Đề xuất, kiến nghị biện pháp tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất đai. 

4. Phương pháp thực hiện 

4.1. Đối với nội dung KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ định kỳ năm 2019: 

Việc KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ định kỳ năm 2019 được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018. 

4.2. Đối với các nội dung KKĐĐ theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
17/6/2019 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

a) Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; ban quản lý rừng và doanh nghiệp sản xuất 
nông, lâm nghiệp; các dự án xây dựng nhà ở thương mại; các công trình sự 
nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thực hiện bằng phương pháp điều 
tra trực tiếp, kết hợp với điều tra gián tiếp do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 
trì phối hợp với UBND huyện, UBND xã, thị trấn thực hiện trên cơ sở tổ chức 
cho người sử dụng đất kê khai, kết hợp kiểm tra thực tế và hồ sơ giao đất, cho 
thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tổng hợp, báo cáo. 

b) Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào 
mục đích công ích; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp. 

- Đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích: UBND xã, thị 
trấn căn cứ vào các tài liệu cho thuê đất công ích của xã (hợp đồng thuê đất, sổ 
sách theo dõi việc cho thuê đất) và các loại bản đồ sử dụng phục vụ công tác 
quản lý đất đai ở địa phương (bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa, sơ đồ giao đất 
nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP), kết hợp với bản đồ KKĐĐ để tổng hợp 
các thửa đất nông nghiệp công ích của xã; sử dụng phần mềm KKĐĐ của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp kết quả kiểm kê đất nông nghiệp công 
ích các cấp xã, huyện. Nơi đã thực hiện điều tra, kiểm kê quỹ đất nông nghiệp sử 
dụng vào mục đích công ích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 
01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai 
và xây dựng hệ thống thông tin đất đai thì rà soát, cập nhật thay đổi, bổ sung 
theo yêu cầu tại điểm 4.2 mục 4 của Phương án này để tổng hợp báo cáo. 

- Đối với diện tích đất sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (2015 - 2019): Do 
UBND xã, thị trấn thực hiện gắn với quá trình KKĐĐ bằng phương pháp sử 
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dụng bản đồ điều tra kiểm kê năm 2014 kết hợp với các loại bản đồ khác để 
khoanh vẽ, xác định diện tích các khu vực bị sạt lở hoặc bồi đắp trong 5 năm 
qua để tổng hợp, báo cáo. Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế việc 
khoanh vẽ trước khi tiếp nhận, tổng hợp kết quả. 

4.3. Việc tính toán, xử lý, tổng hợp số liệu KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 
2019 áp dụng công nghệ thông tin theo phần mềm của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để bảo đảm độ chính xác và quản lý thống nhất số liệu. 

4.4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp để đảm bảo chất 
lượng số liệu kiểm kê và BĐHTSDĐ phản ánh đúng thực tế sử dụng đất: 

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác 
thực hiện và kết quả KKĐĐ năm 2019 theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 
27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018. Việc kiểm tra được tiến hành trong tất 
cả các công đoạn ở các cấp, nhất là quá trình điều tra khoanh vẽ, tổng hợp số 
liệu ở cấp xã. 

b) Trước khi tiếp nhận kết quả kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của các 
cấp, cơ quan tiếp nhận phải kiểm tra thẩm định về các nội dung theo quy định tại 
Điều 22 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018, trong đó: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc khoanh vẽ của 1/3 tổng 
số diện tích của mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện và việc tổng hợp số 
liệu của tất cả các xã, thị trấn trong huyện. 

5. Thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành ở các cấp 

5.1. Thời điểm chốt số liệu để KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 được 
thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn huyện đến hết 31/12/2019. 

5.2. Thời điểm triển khai việc điều tra, thu thập thông tin và thời hạn hoàn 
thành, báo cáo kết quả KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 như sau: 

- Cấp xã triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả huyện từ ngày 
01/8/2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020. 

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2020. 

6. Hồ sơ giao nộp kết quả kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

6.1. Đối với nội dung KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ định kỳ năm 2019: 

- Hồ sơ giao nộp kết quả KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ định kỳ năm 2019 của 
UBND các cấp được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 
27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018. 

6.2. Đối với nội dung kiểm kê chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường: 

a) Hồ sơ UBND xã, thị trấn giao nộp: 

- Biểu số 06a/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích 
của xã, thị trấn; Biểu số 06b/CT15 - Tổng hợp quỹ đất công ích của xã, thị trấn; 
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Biểu số 06c/CT15 - Tổng hợp quỹ đất công ích của xã, thị trấn đã sử dụng vào 
mục đích phi nông nghiệp hoặc để bồi thường cho người bị thu hồi đất trong 5 
năm (từ năm 2015 - 2019). 

- Biểu số 07/QĐ: Kiểm kê diện tích đất sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (2015 
- 2019). 

b) Hồ sơ UBND cấp huyện giao nộp: 

Biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích và biểu kiểm kê 
diện tích đất sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (2015 - 2019) của toàn huyện (Biểu số 
06b/CT15, 06c/CT15 và 07/QĐ). 

6.3. Báo cáo kết quả KKĐĐ năm 2019 

Báo cáo kết quả KKĐĐ năm 2019 của cấp xã và cấp huyện, ngoài các quy 
định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018, 
còn phải phân tích, đánh giá chi tiết tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông 
nghiệp vào mục đích công ích, diện tích đất bị sạt, lở, bồi đắp ở địa phương. 

7. Kinh phí KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 

Kinh phí KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 do ngân sách nhà nước bảo 
đảm. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - 
Kế hoạch lập dự toán kinh phí trong năm 2019 để thực hiện KKĐĐ, lập 
BĐHTSDĐ của cả huyện. 

8. Kế hoạch tiến hành 

Tổ chức thực hiện KKĐĐ theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 
20 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 và mục 3 của Kế hoạch 
này, cụ thể như sau: 

a) Từ ngày 01/8/2019 đến trước ngày 16/01/2020: 

- UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tổ chức chỉ đạo, thực 
hiện và hoàn thành việc kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại xã, thị trấn 
trên phạm vi toàn huyện và báo cáo kết quả về huyện trước ngày 16/01/2020; 

b) Từ ngày 16/01/2020 đến trước ngày 16/4/2020: 

UBND huyện chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định kết quả của cấp 
xã; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ của cấp 
huyện và nộp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/3/2020; 

9. Tổ chức thực hiện  

9.1. Uỷ ban nhân dân huyện: 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát việc kiểm kê đối với các khu vực 
có tranh chấp, chưa thống nhất về đường địa giới hành chính trên địa bàn; tuyên 
truyền cho người dân về chủ trương, kế hoạch kiểm kê; tập huấn, hướng dẫn cho 
cấp xã, các lực lượng tham gia KKĐĐ trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát 
trong quá trình thực hiện và thẩm định kết quả của cấp huyện và cấp xã; chỉ đạo 
UBND xã, thị trấn, các phòng, ban và các cơ quan sử dụng đất trên địa bàn phối 
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hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai việc KKĐĐ và xây 
dựng BĐHTSDĐ năm 2019 đạt kết quả theo đúng phương án, kế hoạch của 
UBND tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường KKĐĐ chuyên đề năm 
2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 và Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường; lập dự toán kinh phí KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 
2019, đồng thời gửi phương án và dự toán đã phê duyệt về UBND tỉnh để tổng 
hợp; quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, từng cấp triển khai 
thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện bảo đảm hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê 
đầy đủ nội dung, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng gửi Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND tỉnh Lạng Sơn. 

9.2. Ban Chỉ đạo KKĐĐ năm 2019 huyện: 

Phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng 
nội dung, theo dõi các xã, thị trấn về thực hiện KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 
2019; thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ 
chức, triển khai thực hiện. Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện thực hiện KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019. 

9.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Tập huấn, hướng dẫn cho cấp xã, các lực lượng tham gia KKĐĐ trên địa 
bàn huyện; tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện và thẩm định kết 
quả của huyện, xã; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện KKĐĐ, 
lập BĐHTSDĐ năm 2019 huyện. 

9.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Tổ chức thẩm định dự toán kinh phí phục vụ công tác KKĐĐ, lập 
BĐHTSDĐ năm 2019 toàn huyện, cân đối và bố trí kinh phí trình UBND huyện 
phê duyệt; hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đối với hoạt động KKĐĐ và lập 
BĐHTSDĐ năm 2019. 

9.5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các đơn vị lực 
lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện: 

Có trách nhiệm kiểm kê diện tích đất sử dụng vào từng mục đích cụ thể 
cho mục đích quốc phòng, an ninh; phối hợp với UBND huyện, xã xác định 
chính xác vị trí, diện tích sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa 
bàn từng xã, thị trấn trong thời gian thực hiện KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ cấp xã để 
thống nhất số liệu phục vụ tổng hợp kết quả KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019 
của từng địa phương. Kết thúc kỳ kiểm kê, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công 
an huyện báo cáo UBND huyện để tổng hợp, báo cáo về sở Tài nguyên và Môi 
Trường, UBND tỉnh. 

9.6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Có trách nhiệm tham gia chỉ đạo thực hiện việc kiểm kê đất do các ban 
quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử 
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dụng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc cung cấp các thông 
tin, bản đồ, tài liệu đất đai cần thiết cho UBND cấp xã và phòng tài nguyên và 
môi trường huyện, UBND huyện để phục vụ công tác KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ. 

9.7. Phòng Nội vụ: 

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 
cùng với UBND các xã, thị trấn rà soát, giải quyết các khu vực còn đang tranh 
chấp, chưa thống nhất về đường địa giới hành chính các cấp theo Chỉ thị số 364-
CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, làm cơ sở pháp lý cho KKĐĐ, 
lập BĐHTSDĐ năm 2019. Đối với các điểm có tranh chấp địa giới phức tạp mà 
đến ngày 30 tháng 12 năm 2019 chưa giải quyết xong thì phải kiểm kê báo cáo 
hiện trạng sử dụng khu vực đang tranh chấp lên cấp trên để xử lý dứt điểm tình 
trạng tranh chấp địa giới hành chính. 

9.8. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng: 

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà 
soát tổng hợp các thửa đất có biến động về đất đai đã thực hiện xong trong thủ 
tục hành chính trong kỳ thống kê, KKĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
để thực hiện thống kê, KKĐĐ; đồng thời giúp Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thực hiện thống kê, KKĐĐ của huyện. 

9.9. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông: 

Thực hiện tuyên truyền các nội dung chủ yếu của công tác KKĐĐ, lập 
BĐHTSDĐ năm 2019 trên địa bàn huyện Hữu Lũng theo Chỉ thị số 15/CT-TTg  
ngày 17/6/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng;   

 Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các nội 
dung tuyên truyền cho Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông để thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến theo quy định. 

9.10. Các cơ quan chuyên môn khác của huyện: 

Cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan, phối hợp với phòng Tài nguyên và 
Môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ KKĐĐ, lập BĐHTSDĐ năm 2019. 

9.11. UBND các xã, thị trấn: 

Là đơn vị cơ bản để thực hiện KKĐĐ và lập BĐHTSDĐ năm 2019, do đó 
cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, mỗi đơn vị cấp xã phải thành lập Tổ 
chuyên môn giúp việc để trực tiếp thực hiện việc thu thập, kiểm tra, chỉnh lý số 
liệu, tài liệu, khoanh vẽ và chỉnh lý bổ sung các thông tin trên bản đồ, tính diện 
tích các khoanh đất biến động, chỉnh lý các thông tin, số liệu thống nhất giữa 
bản đồ đã điều tra khoanh vẽ với hồ sơ địa chính để lập hồ sơ KKĐĐ và lập 
BĐHTSDĐ năm 2019 của cấp xã. Rà soát, báo cáo huyện các khu vực có tranh 
chấp, chưa thống nhất về đường địa giới hành chính trên địa bàn; tuyên truyền 
cho người dân về chủ trương, kế hoạch KKĐĐ (Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
17/6/2019 và các thông tư, kế hoạch, phương án hướng dẫn thi hành). Chủ động 
kiểm kê quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích xã; diện tích đất bị sạt lở, 
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bồi đắp. Tổng hợp kết quả và xây dựng báo cáo gửi UBND huyện qua phòng 
Tài nguyên và Môi trương theo đúng quy định. 

Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực 
hiện KKĐĐ và lập BĐHTSDĐ năm 2019 của địa phương, đơn vị mình đảm bảo 
chất lượng và tiến độ theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 
khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng 
Tài nguyên và Môi trường) để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các Phòng, Ban, ngành của huyện; 
- Ban CHQS huyện, CA huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TNMT.                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Bùi Quốc Khánh 
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