
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TNMT 
V/v triển khai công tác thống kê đất 

đai năm 2021. 

Hữu Lũng, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện quy định tại 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, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Công văn số 2024/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 

21/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc thực hiện thống kê đất 

đai năm 2021, theo đó yêu cầu thời gian hoàn thành và nộp báo cáo thống kê đất 

đai năm 2021 đối với cấp xã, cấp huyện như sau: 

“- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân 

cấp xã) triển khai thực hiện từ ngày 15 tháng 11 hàng năm (trong thời gian thực 

hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31 tháng 

12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trước ngày 16 

tháng 01 năm sau. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) trước ngày 01 tháng 02 năm sau.” 

Để thực hiện công tác thống kê đất năm 2021 đảm bảo đúng quy định pháp 

luật, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: khẩn trương chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết, thực hiện thống kê đất đai trên địa bàn; hoàn thành và nộp báo cáo 

kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) trước 

ngày 16/01/2022. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổng hợp kết quả thu hồi đất để thực 

hiện công trình, dự án, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả quản lý quỹ đất 

công gửi UBND các xã, thị trấn trước ngày 30/11/2021. 

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện khẩn trương rà soát, tổng 

hợp số liệu đất đai, cung cấp cho UBND các xã, thị  trấn và Phòng Tài nguyên và 

Môi trường khi có yêu cầu. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: tổng hợp số liệu người sử dụng 

đất tự nguyện trả lại đất, số liệu UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng 
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đất gửi UBND các xã, thị trấn trước ngày 30/11/2021; tham mưu cho UBND 

huyện tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện; tiếp nhận báo cáo, hồ sơ, 

số liệu thống kê đất đai từ UBND các xã, thị trấn; phân tích số liệu, lập báo cáo của 

UBND huyện để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trước ngày 01/02/2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ với Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện để được phối hợp xem xét (qua đồng chí Vũ 

Hoàng, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, số điện thoại 

0963.226.288). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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