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Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và môi trường huyện; 

- UBND các xã trên địa bàn huyện. 

 

 Khoản 2, khoản 3 Điều 24 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 

tháng 12 năm 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 có nội dung: 

“2. Biểu số liệu, báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai và bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất của cấp xã được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng 

Tài nguyên và Môi trường; bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã (dạng số) được lưu tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp huyện, tỉnh 

và Bộ Tài nguyên và Môi trường; bản đồ sử dụng để điều tra kiểm kê đã cập 

nhật, chỉnh lý biến động (dạng giấy) được quản lý tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai của cấp huyện được lưu tại Phòng 

Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường”. 

Theo quy định nêu trên thì hồ sơ tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã 

được lưu và quản lý tại UBND cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tuy 

nhiên thời gian vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện thu thập 

tài liệu để thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình (Gọi tắt là 

Dự án VILG tỉnh Lạng Sơn) cho thấy tài liệu thống kê đất đai hằng năm và kiểm 

kê đất đai các kỳ của cấp xã, cấp huyện từ năm 2000 đến năm 2019 thiếu rất 

nhiều, có nơi không có tài liệu lưu trữ.  

Để thực hiện đúng quy định, UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác thống 

kê đất đai hằng năm, kiểm kê đất đai định kỳ cấp xã, cấp huyện và thực hiện lưu 

trữ, quản lý tài liệu thống kê, kiểm kê đất đai theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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