
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  cHU NGHIA VIT NAM 
T!NH GIA LA! Dc Jp - Tir do - Hanh phác 

Gia Lai, ngày2i_ tháng nám 2019 

QUYET DINII 

V vic ban hành Phuing an thirc hin kiêm kê dt dai, 
1p ban d hin trng sir diing dat nám 2019 trên dja bàn tinh Gia Lai 

UY BAN NHAN DAN T!NH GIA LA! 

Can cir Lut T chiic chmnh quyn dja phucrng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

CAn curLi4t Dt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013; 

CAn cir Li4t Thng ké ngày 23 tháng 11 nAm 2015; 

CAn cü Lut Da dng sinh hçc ngày 13 tháng 11 nAm 2008; 

CAn cir Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 nAm 2019 cüa B ChInh 

trj v nâng cao hiu qua quàn l, khai thác, sCr diing và phát huy các nguôn 1irc cüa 

nênkinhtê; 

CAn c1r Quyt djnh s 43/2016/QD-TTg ngày 17 tháng 10 nAm 2016 cüa 

Thu ti.râng ChInh phü ban hành Chucmg trmnh diu tra thng kê quc gia; 

CAn cr Chi thj s 1 5/CT-TTg cüa ThU trâng ChInh phU ngày 17 tháng 6 

nAm 2019 v vic kim kê dt dai, 1p bàn d hin trng s1r diing dat nAm 2019; 

CAn cü Thông tt.r s 27/2018/TT- BTNMT ngày 14 tháng 12 nAm 2018 cUa 

B truâng B Tài nguyen và Môi tnrng quy djnh ye thông kê, kiêm kê dat dai và 

1p bàn dt hin trng sà ding dat; 

CAn cr Quyt djnh s 1762/QD-BTNMT ngày 14 tháng 7 nAm 2019 cUa B 

tru&ng B Tài nguyen và Môi tru&ng ban hành Phiiong an thrc hin kiêm ké dat 

dai và 1p bàn d hin trng sü dtng dt näm 2019; 

Theo d nghi cUa Giám d& S& Tài nguyen và Môi tnr&ng t.i T& trInh 

sô2.2S6/YTr-STNMT ngày 22. tháng 7 nAm 2019, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay là Phuong an thirc hin kim kC 

dt dai, 1p bàn d hin trng si'r ding dt nAm 2019 trén dja bàn tinh Gia Lai. 

Diêu 2. Quyt dinh nay có hiu lirc k tir ngày k. 
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Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các s&: Tài 

nguyen và Môi tri.thng, Tài chInh, K hoch và Du tii, Ni vi; Bt chi huy Quân 

sir tinh; Cong an tinh; Cic Thng ke; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj 

xà, thành ph và Thu trithng các ca quan có lien quan chju trách nhim thi hành 

Quyt djnh này./. 

Noinhn 
-NhuDiêu3; 
- Thir&ng trirc HDND tinh; 
- Chi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, NC, NL. 
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UYBAN NHAN DAN 
á%GIA LA! 

CONG HOA XA HQ! CHU NGHIA VIET NAM 
Dclp -Tirdo- Hinh phñc 

PHU'ONG AN 
M KE DAT DAL, LiP BAN DO HIEN TRANG stY 
G DAT NAM 2019 TREN DIA BAN TfNH GIA LA! 

'ành kern theo Quyt djnli sá451/QD- UBND ngàyW_1háng8 nám 
2019 cüa ly ban nhán dOn tinh Gia Lai) 

I. PHAN MO DAU 

1. s1! CAN THIET THVC IIIN PHUONG AN 

Theo s 1iu thng ké dt dai narn 2018, tinh Gia Lai có tng din tIch tr 
nhiên 1.551.098,53 ha; trong do có 1.389.450,33 ha dat nông nghip (chim 
89,58%), 100.429,80 ha dat phi nông nghip (chim 6,47%) và 61.218,40 ha dt 
chiia sü diing (chirn 3,95%). 

Thirc hiên Luãt Dt dai narn 2013, Nghj quyt so 39-NQ/TW ngày 
15/01/2019 ye nâng cao hiu qua quán 1', khai thác, scrdiing vâ phát huy các 
ngun luc cüa nn kinh t d 1drn kê, dánh giá dy dü, thirc trng ngun hrc dt 
dai nhrn tang cthng quân 1', nâng cao hiu qua si:r diing dt cho phát trin kinh 
tê - xã hi ben vrng và Chuong trInh diêu tra thông kê quc gia ban hành theo 
Quyt djnh s 43/201 6/QD-TTg ngày 1 7/10/2016; ngày 17/6/2019, Thu tithng 
ChInh phü ban hãnh Chi thj so I 5/CT-TTg ye vic kim ké dt dai, l.p ban d 
hin trtng sCr dung dat nãrn 2019; Quyêt djnh so 1762/QD-BTNMT ngày 
14/7/20 19 cCia B truó'ng B Tài nguyen vã Môi tnthng ban hành Phuang an 
thyc hin kirn kê dtt dai và 1p ban d hin trng sir ding dt näm 2019. 

Vic kirn kê dt dai, ltp ban d hin trng sü diing dt nàm 2019 thrc 
hin theo Diu 34, Lutt dat clai 2013 vã dê dánh giá tInh hInh quãn 1', sü diing 
dt dai nhirn tang cuOTig quán 1, nâng cao hiu qua sü diing dt cho phát triên 
kinh tê - xã hi bn vcrng: nhim xác djnh rô qu dt dang quân 1 sCr dirng, qu5 
dAt dã &ra vio sü ding nhuiig cOn dê hoang hóa, qu dAt ch.ra sir dung, hin 
trtng sü ding rnit nuOc; dãnh giá thrc trng sü,  diing dAt và tInh hInh biên dng 
dat dai so vôi các kS'  kiêrn kê trâc (2010; 2015); dánh giá vã tr do lam cci si 
diêu chinh, hoàn thin vic 1ip quy hotch, ké hoch sCi ding dAt; lam cci sâ diêu 
chinh chinh sách, pháp Iutt v dat dai; cung cap so 1iu dê xây dirng niên giám 

thtng ké các cAp vã phc vi nhu câu cung cap thông tin dat dai cho các hot 
dng kinh t - xâ hi, quc phOng an ninh, nghiên cru khoa h9c, giáo diic và dào 
tao, các nhu câu khác cüa Nhà ni..rOc và xä hi. 

Vic kim kê dAy dü Va phân tIch dánh giá dOng hin trng sir diving dat 
cüa tirng dan vj hãnh chInh câc cap: tinh, huyn, xâ trên Ca s& thrc hin quy 



hoch, k hoch sCr ding dt, dáp rng yêu cu phát trin kinh t - xâ hi cia các 
cap, các ngành. 

2. MVC  TIEU, YEU CAU: 

- Vic kim ké dt dai, 1ip bàn d hin tr?ng sü diing dt nárn 2019 nhm 
dánh giá thrc trng tInh hInh sCr dung dt dai cCia trng don vj hành chInh các cap 
xA, huyn, tinh d lam Co sâ dánh giá tInh hInh quân 1, si dung dt dai cüa các 
cp trong 5 nàrn qua và d xut cci ch& chInh sách, bin pháp nhtm tang cuäng 
quân 1' nhà nuâc v dt dai, nâng cao hiL1 qua scr dyng dat; ding thai lam co sâ 
cho vic 1p quy hoch, k hotch st dung dt các cap giai don 2021 - 2030 Va 
là Co sâ quan trçng d xây drng chiEn lixçic phát trin kinh th - xâ hi dn näm 
2030, tm nhIn dn näm 2045. 

- Cong tác tt chirc, thu thp, xi:r 1, tng hqp, cong bO vâ ftru trr d& lieu 
kiêrn kê phái di.rqc th,rc hin nghiêm tue. 

KEt qua kiêrn ké dt dai, tp bàn do hin trng sü diing dt nãm 2019 phi 
ducic thijc hin d&y dü, chInh xác, dung thôi gian; bâo dam tInh khách quan, 
trung thrc, phãn ánh thirc tê str dung dat. 

3. Cø sO PHAP LY CUA PHISONG AN 

Phirong an thçrc hin kiêm ké dat dai, 1tp bàn d hin trng sr dung dat 
närn 2019 trên dja bàn tinh Gia Lai duqc 1p trên cci s&: 

1. Lut d.t dai nãm 2013; 

2. Lut Thng kê ngày 23 thárig 11 narn 2015; 

3. Lut Da dng sinh h9c ngày 13 tháng 11 nam 2008; 

4. Nghj quyt s 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 näm 2019 cüa B ChInh trj 
v nâng cao hiu qua quãn 1', khai thác, scr dung và phát huy các ngun 1irc cüa 
nn kinh th; 

5. Nghj dnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cUa ChInh phi.'i quy djnh 
chi tit thi hành m,t s diu cüa Luât DAt dai; 

6. Nghj djnh so 01/20171ND-CP ngày 06/01/20 17 cüa ChInh phü v scra 
dOi, bô sung mt nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lut Dat dai; 

7. Quyt djnh s 43/2016/QD-TTg ngày 17 tháng 10 näm 2016 cüa Thu 
tu'âng ChInh ph ban hành Chu'ong trInh di&i tra thng kê quc gia; 

8. Chi thj s 15/CT-TTg cüa Thu tithng ChInh phü ngày 17/6/2019 v 
vic kiêm kê dat dai, 1p bàn do hin trng scr dung dAt näm 2019 (sau day gpi là 
Chi th so 1 5/CT-TTg); 
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9. Thông ti.r s 27/2018/TT- BTNMT ngày 14/12/2018 cüa B Tâi nguyen 
và Môi trirng quy djnh ye thông ké, kiêm ké dat dai và Ip bàn do hin trng scr 
dyng dat (sau dày gçi là Thông tu s 27/201 8/U- BTNMT); 

10. Quyêt dnh s 1762/QD-BTNMT ngày 14/7/2019 cüa Bô trung B 
Tãi nguyen và Môi trti&ng ban hành Phuang an thrc hin kim kê dAt dai va 1p 
bàn do hin trng scr dyng dAt nm 2019; 

11. Thông ti.r 49/2016/TT-BTNMT ngãy 28/1 2/2016 cüa B Tài nguyen 
vã Môi tru?ing quy djnh ye giárn sat, kiêrn tra, thâm djnh và nghim thu cong 
trInh, san phãm trong 1mb vçrc quán 1' dAt dai. 

II. NQ! DUNG THVC HIN PHUONG AN 

I. PHM VI, DO! TUQNG 

1.1. Pham vi thuc hiên: 

Pham vi kiên-i kê dAt dai, lap bàn d hin trng str dyng dAt duqc thirc hin 
trén dia bàn toàn tinh, & các cap hành chmnh: xâ, huyn, tinh. 

2.2. Di tuqng thklc hin: 

- Din tIch các loi dAt theo quy djnh t?i  Diu 10 cüa Lut DAt dai nãm 
2013; din tIch các lo?i di tugng dang sir dyng dAt, di tisqng dang quãn l' dAt 
theo quy djnh t?i  Diu 5 vã Diu 8 cüa Luit DAt dal nàm 2013. Trong do, kim 
kê chi tit các Ioi dAt trng lüa, dAt thng san xuAt, dAt rüng phOng h, dAt nmg 
dc dyng; 

- Din tIch dAt ngp nuOc, dat khu báo ton thiên nhiên, dat cc sâ bão tn da 
dng sinh hçc theo qui djnh tti Diêu 1 6 và Diu 35 cüa Lut Da dng sinh hçc; 

- Tinh hInh str dyng dAt do doanh nghip nhà nuâc, doanh nghip cô phân 
boa quãn 1 sr dyng; dAt do các ban quãn l' r&ng vã các doanh nghip san xuât 
nông, lam nghip sü dyng; dAt ti các dir an xây dirng nhà & thirng mai; dat xay 
dyng các cong trInh sr nghip ngoài cong lip, cong trInh cOng cong có myc dIch 
kinh doanh; dat nông nghip sr dyng vâo myc dIch cong Ich cQa cap xã; dat khu 
cOng nghip, cym cong nghip; din tIch dAt bj stt l&, bOi dAp. 

Vic kiém kê dAt dai närn 2019 phãi dánh giá duçxc thirc trng tInh hInh 

quán l', sr dyng dAt; tInh hInh biên dng dat dai trong 5 nãrn qua cCia ttrng dja 

phirong; nhAt là vic quân Ii', thrc hin quy hoach, kê hoach scr dyngdât; vic 
chAp hãnh phap Iut dAt dai cüa các to chirc, cá nhãn dang scr dyng dat; lam rO 
nguyen nhãn hin chê, ton tai; dê xuât dOi rnài co chê, chInh sách, pháp 1ut dat 
dai và các bin pháp tang cir&ng quân 1', sir dyng dat dê khàc phyc han  chê, ton 

ti hin nay. 
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2. NQI 1)UNG TF1IYC HIEN KIEM 1<E DAT DAI, LP BAN DO HIN 

TRNG sO' DVNG  DAT VA BAO cAo Ki rvi KE DAT DAI 

2.1. KIEM KE DAT DAI, LAI BAN DO HIN TRING SU DVNG  DAT 

2.1.1. Ni dung kiêm he dat (Iai, Ii) ban do Iiin tring sü' dzng dt 
dinh k nIm 2019: 

Thuc hin kiêrn kê dat dai, lip bándô hin trng str diving dt di vài các 
loai dat, loai dôi ttxçing sü dyng dat vã dôi tuçmg quãn l' dat theo quy djnh tai 
Myc I Chixong II cüa Thông tusô 27/2018/TT-BTNMT; các chi tiêu 1oi dat, 
Ioi dôi tung scr dyng dat và dôi tung dtrc Nhà nuóc giao quãn 1 dat phãi 
kiérn ké, lông hpp duc quy dnh tçii h thông biCu rnu, Phy lçic so 02, Thông tu 

so 27/201 8/TT-BTNMT. 

2.1.2. Ni dung kiêrn kC dIt dai chuyCn dC theo yêu câu ti Clii th s 
15ICT-TTg, bao gni: 

- TInh hinh quán I, sir dyng dat cüa các doanh nghip nhã nt.râc, doanh 
nghip nhã nuOc CO phãn hóa gOm: diên tich duoc Nhã ntsâc giao có thu tiên, 
khOng thu tiên hoic thuê dat; din tich dang sü' dyng dung myc dIch duc giao, 
dLrçc tliuê; din tIch sr dyng khOng dung mc dIch; din tich chua sü dyng; diên 
tich dang co chanh chap, diên tich dC bi lan bi chiêm, tinh hinh thuc hiCn nghia 
vy tài chInh ye dat dai (gôm lien sir dyng dat, tin thuC dat); tInh hInh cap giãy 
chrng nhtn quyên str dyng dat. 

Phiéu diêu tra thçrc hin theo iiãusô 01 — Ta ké khai tInh hInh quán 1', sir 
dung dat; vic tong hçp kêt qua theo Biêu sO 01/CT15 — Kiêm kê tInh hinh quán 
1, sü dyng dat cüa các doanh nghip nhà nijóc, doanh nghip nhà nuic cO phân 
hóa trong iinh virc phi nông nghip. 

- Tlnh hInh quán 1, sü dyng dat cthi cic ban quui I thng vâ các doanh 
nghiêp san xuãt nOng, lam nghip, gOrn: din tich các 1oti dat dang si.'r dyng; dién 
tich chtra sU dyng; c1in tIch dat duçic Nhã nuóc giao CO thu tiên, không thu tiên 
hoc duc thuê dat; din tich sü dyng dung myc dIch, sü dyng khOng dOng myc 
dIch duc giao (nhu: tlr ' chuyCn sang san xuat, kinh doanh, dich vu phi hông 
nghip hoc bô trI lain nhà O cho nguôi lao dng); din tIch dang cho thuê, cho 
muan; diên tIch dC bi Ian, bi chiêm; din tich dang có chanh chap; din tIch dir 
kiên së bàn giao cho dja phuong; din tich dâ do d?c  dja chInh; tmnh hInh cap 
giây ch(rng nhn quyên sü dyng dat. 

Phiêu diêu tra thic hin theo mãu sO 02 — Ta ké khai tInh hinh quän l', 
su dyng dat cüa các ban quan 1' thng và các doanh nghip san xuãt nông lam 
nghip; vic lông hcp kCt qua vào các biC'u gOm: BiCu so 2a/CT15 — Kiêm kC 
hin trtng sü dyng dat cüa các ban quail thng và các doanh nghip san xut 
nông, lam nghip và Biêu sO 2b/CTI5 — KiCm ke tInh hInh quãn 1, str dyng dat 
cüa các ban quán 1 ring và các doanh nghip san xuãt nOng, lam nghip. 
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- Tmnh hInh quân I, su dyng dt tii các dir an xây dirng nba a thucing mi 
(dôi vai dir an cht.ra hoàn thành, chua bàn giao cho các dôi tuqng quàn 1, sir 
dyng) gôm: din tIch theo hInh thirc giao dat, thuê dat; din tIch dang si~ dyng 
ding myc dIch, sir dyng không c1iing myc dIch ducic giao, ducic thuê; din tIch 
chrn tiên do theo di,r an dâu tir dugc duyt; din tIch chua sir ding; tinh hInh 
thyc hin nghia vy tãi chInh ye dat dai cüa chit dâu tu; tlnh hInh scr diing can h 
dé a ti dir an; tInh hInh cap giãy chtrng nhn cho ngi.rai mua nhà. 

Phiêu diêu tra thirc hin theo mu s 03 - Ti kê khai tInh hInh quãn !, 
sCr dyn dat t1i dir an xây dirng nhà thuong mi; biêu tong hçip kt qua theo 
Biêu sO 03/CTI5  -  Kiêm ké tInh hInh quàn I?,  sir dyng dat t?i  các dir an xây 
drng nhà ô thirang rni. 

- TInh hInh quãn I, sir dyng dg1t xây dçrng các cong trInh sr nghip ngoài 
cong Ip, cOng trInh cong cong có myc dich kinh doanh gôm: din tIch &rqc giao 
dat, di.ric thuê; din tIch scr dyng ding myc dIch, din tIch sir dung vào mic dIch 
khác; din tIch dang cho thuê, cho mlsan; din tIch dang có tranh chap; din tIch 
dé bj Ian, bj chiêm; tInh hlnh thrc hin nghia vy tài chInh ye dat dai (dOi v&i 
con trInh cãng cong có myc dIch kinh doanh); tinh hInh cap giãy chrng nhn 
quyCn sir dyng dat. 

Phiu diêu tra thrc hitn theo mu so 04 - T& kê khai tInh hInh quàn l, 
st.r dyng dat, vic tong hgp kêt qua vào các biêu, gOm; Biêu so 04/CT15 - Kiêm 
ké tInh hInh quãn 1, sCr dyng dat xây dirng các cOng trInh sir nghip ngoài cong 
lap; BiCu so 05/CTIS - Kiêm ké tInh hInh quãn li', sCr dyng dat xây dyng các 
cong trmnh cOng cong Co myc dich kinh doanh. 

- TInh hInh quán l, str dyng qu' dAt nông nghip vào miic dIch cOng Ich 
cUa xã, phi.rang, thj trân (sau day gi là qu dat cOng Ich xâ) gôrn: vj trI, din 
tIch, hmnh thi.rc dê tp trung hay phãn tan, tmnh hInh scr dung qu9 dat cOng Ich xa 
vao myc dIch nOng nghip theo quy djnh ti khoãn 3 Diêu 132 cUa Lut dat dai 
tInh den ngày 3 1/12/2019; tlnh hInh 1p ho sa quãn l qu9 dat cong Ich xã; din 
tIch dAt cong ich dã str dyng vào myc dich khác theo quy djnh ti khoán 2 Diêu 
1 32 ciia Lut dAt dai trong 5 nim qua (ttr ntni 201 5 den närn 2019). 

Thrc hin theo các biêu gm; Biêu so 06a/CT15 - Kiém kê tInh hInh 
quan l, sirdyng dat cOng Ich cüa xä, phirang, thj trân; Biêu so 06b/CT15— TOng 
hçxp qu9 dat cOng Ich ciia xâ, phirang, thj trãn; Biêu sO 06c/CT15 - TOng hçrp 
qu9 dat cOng Ich cia xA, phir&ng, thj trân dä sCr dyng vào myc dIch phi nOng 
nghip hoc dC bOi thuang cho ngi.r1i bj thu hOi dat (tr 2015 - 2019). 

2.1.3. Ni (lung kiêm kê dat dai khác theo yêu cu cüa B Tài nguyen 
và i'vlOi truông ti Quyt dnh so 1762/QD-BTNMT: 

- Kiêm kê din tIch dAt sçtt iâ, bi dap trong 5 nãrn qua bao gm din tIch 
bj st i&, din tIch bOi dàp yen sOng theo các Ioi dat chInh (dat nông nghip, dat 
phi nông nghip và dat chi.ra str clyng). 
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Vic diu tra, tng hgp kt qua thyc hiii theo rnu Biêu s 07/QD — Kirn 
ké din tIch dat bj st là, din tIch bôi dãp trong 5 nãm (2015 —2019). 

- Kiêm ké hin trng st dung dat các khu cong nghip, cum  cong nghip, 
bao gm: din tIch can xây dirng h tang và din tich dâ hoàn thânh xây dirng h 
tng; din tIch d chuyên nhixcng, cho thuê san xuât kinh doanh, trong do: din 
tIch dã chuyên nhi.rng, cho thuê dê san xutt kirih doanh; t 1 lap day; tInh hInh 
cap giây chtrng nh.n quyên sir dyng dat cho chü dâu tir xây dirng h tang và cho 
ngIri str dung dat san xuât, kinh doanh trong khu cong nghip, cum  cong 
nghip. 

Phiêu diêu tra thrc hin theo rnu so 04 - Ta kê khai tlnh hInh quán 1, sir 
dyng dat khu cong nghip, cyrn cong nghip; Biéu tong hp so 08/QD - Kiêm ké 
tInh hinh quán l', sir dung dat khu cong nghip, cyrn cong nghip. 

2.2. PHUONG PHAP THVC HIEN: 

2.2.1. Diii vói ni dung kiêm kê dIt dai, 1p ban do hin tring sü' dyng 
dt dinh kS'  nim 2019: 

Viêc kiêrn kê dat dai, Ip ban do hin trtng sr dyng dat djnh kS'  nãrn 2019 
duoc thçrc hin theo quy djnh ti Thông tir so 27/201 8/TT- BTNMT. 

2.2.2. DOi vol ni dung kiêm kê dat dai theo Clii' th s 15/CT-TTg vã 
Quyêt dinh so 1762/QD-BTNMT: 

a) Kirn kê tlnh hInh quân l', sir dyng dat cüa các doanh nghip nhà niràc, 
doanh nghip nhà nirOc Co phãn hóa; ban quan l' thng và các doanh nghip san 
xuãt nOng, lam nghip; các dr an xây dvng  nba a thixcng m?i;  các cong trInh sir 
nghip ngoãi cong Ip, cOng trInh cOng cong có myc dIch kinh doanh; khu cong 
nghip, cym cong nghip dixcc thirc hin bang phirong pháp diêu tra trirc tiêp két 
hcxp vài diêu tra gián tiép do Sà Tài nguyen vã MOi triräng chi tn phôi hçp vOi 
UBND cap huyên, xã thuc hiên tiên so so tO chirc cho ngiroi sir dung dat ké khai, 
két hp kiêrn tra thirc té và ho so giao dat, cho thuê dat, cap Giây chirng nhn 
quyên sü dung dat dé tOng hqp, báo cáo. 

b) Kiêin kê tInh hInh quán l, sir dyng qu5 dat nông nghip vào myc dIch 
cong Ich; din tIch b st là, bôi clap. 

- Di vài dt nông nghip sr dyng vào myc dIch cong Ich: IJBND cp xã 
can cü vao cac tài 1iu cho thuê dat cong Ich cüa xâ (hqp dông thué dat, so sách 
theo dOi vic cho thuê dat) và các 1oi ban do sir dung cho quãn l' dt dai a da 
phuong (ban do dja chInh, ban do giái thüa, so do giao dt nOng nghip theo Nghj 
djnh 64/CP), két hçip vôi ban dO kiém ké dat dai dê tong hp các thàa dt nông 
nghip cong Ich caa xâ; sir dung phân mêrn kiêrn ké dt dai cüa B Tài nguyen và 
Môi triràng dê tong hçp két qua kiCrn kê dat nOng nhip cOng Ich cOa các cp xã, 
huyn và tinh. Dja phirong dã thirc hin diêu Ira, kiém ké qu5 dat nông nghip scr 
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dtng vào myc dIch cong Ich thco chi d?o  cüa Thu Wang ChInh phü t?i  Chi thj so 
01/CT-TTg ngày 03/01/2018 thI rà soát, cp nhtt thay dôi, bô sung theo yêu câu 
tal diem 2.1.2 Myc 2.1 cüa Phirong an nay dé tong hqp báo cáo. 

- Dôi vâi din tIch bj s?t  1&, bi dp trong 5 nàm (2015 —2019): do UBND 
xä thirc hin gãn vói qua trInh kiêm ké dat dai bAng phuang pháp s1r dvng  bàn d 
kêt qua dieu tra kiêm kê nãm 2014 két hp v&i các 1oi bãnd khác dé khoanh 
ye, xác djnh các khu bj sat Jo hoc bôi dãp trong 5 nãm qua dê tong hp, báo cáo. 
Co quan Tãi nguyen và Môi tn.rOng cap tinh, huyn kiêm tra thirc tê vic khoanh 
ye truOc khi tiêp nhn, tong hcp kêt qua. 

2.2.3. Viêc tInh toán, xü I, tng hcip so 1iu kiém kê dat dai, 1p bàn do 
hin trng sCr dçing dat nam 2019 áp dyng cong ngh thông tin theo phân mém 
cüa Bô Tài nguyen và MOi truOng dê darn bão d chInh xác và quàn 1 thông 
nhãt so lieu. 

2.2.4. Cong tác kiêm tra, giám sat: 

a) SO Tài nguyen và Môi trtthng và Phông Tâi nguyen và Môi tru&ng thirc 
hin kiêm tra, giám sat cOng tác thirc hin và kêt qua kiém ké dat dai theo quy 
djnh tui Diéu 22, Thông tu so 27/2018/TT- BTNMT; Vic kiêm tra duqc tiên 
hành trong tat cá các cong do?n 0 các cap, các dla  ph.xang, nhât là qua trInh diêu 
tra khoanh ye, tong hcxp so lieu a cap xâ; 

b) TnrOc khi tip nhtn két quàkiêrn ké hin trng sO dyng dt cüa các cAp, 
coquan tiêp nhn phãi kiêm tra thâm djnh ye các ni dung theo quy djnh t?i 
Diêu 22 cüa Thông tu so 27/201 8/TT- BTNMT, trong do: 

- Sâ Tài nguyen và Môi truOng kiém tra vic khoanh ye, tng hçip so 1iu 
cüa tôi thiêu 4 don vj cap x thuc rnôi don vj cap huyn; 

- PhOng Tài nguyen và MOi truOng kiém tra vic khoanh ye cüa 1/3 tong 
din tIch cüa mi xa trên dja bàn huyn và vic tong hqp sO 1iu cUa tat cá cac xä 
trong huyn. 

4. THO1 DIEM KI1M KE VA THOI GIAN I-JOAN THANH: 

4.1. ThOi dirn ch& s 1iu kiêrn kê dAt dai, 1p bàn d hin trng sCr dyng 
dAt nãm 2019 dugc thtrc hin thng nhât tInh den ht ngày 31 tháng 12 närn 2019. 

4.2. ThOl diem trin khai viêc diu tra, thu thp thông tin và thOi hn hoàn 
thàTh, báo cáo kt qua kirn kC dAt dal, 1p ban d hin trng sO dyng dat näm 

2019 nhir sau: 

- Cap xã trién khai thrc hin tr ngãy 01 tháng 8 nârn 2019, hoàn thành và 
báo cáo kCt qua truOc ngày 16 tháng 01 nãrn 2020; 

- Cap huyn hoàn thành yà báo cáo kêt qua tri.rOc ngày 01 tháng 3 näm 2020; 
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- Cp tinh trin khai thirc hin diu tra kirn ké dt dai chuyên d tt'r ngày 01 
tháng 8 näm 2019; hoàn thành và bão cáo kêt qua kim ké dat dai cap cüa tinh 
trt.ràc ngày 16 tháng 4 nãm 2020. 

5. iiO S0 GIAO NQP: 

5.1. H so kim kê dt dai, tp bàn d 1iin trng sü dyng dt djnli k' 

nim 2019: 

a) Hc sc cia cp x giao n5p gm: 

- Bàn d kirn kê dt dai cp xã file din tIch tao  vüng kêt nôi d& 1iu cUa 
bàn dS và Bang 1it kê danh sách các khoanh dt thng kê, kim ké dt dai kern 
theo(01 bs); 

- Bang tng hçp các truäng hçip bitn dng trong kS'  kim kê do Van 
phông Dang k? dAt dai gcri dn cia duc Uy ban nhân dan cAp xã rà soát thirc t& 
xác nhn (01 b giAy); 

- Biu s6 1iu kirn kê dAt dai (01 b giAy vâ 01 b s - nu có); 

- Bàn d hin trng scr dung dAt và Báo cáo thuyt rninh bàn d hin trng 
scr dyng dAt (01 b glAy và 01 b s khuôn dang *.DGN;  file din tIch tao  vüng); 

- Báo cáo kt qua kiêm ké dat dai (01 b giây). 

b) FM scr cza cdp huyn gcm: 

- Bàn d kim kê dAt dai và Bang lit ké danh sách các khoanh dAt thng 
kê, kiêm kê dAt dai kern theo (01 b so); 

- Biêu so lieu kiêm kê dAt dai cAp xâ (01 b giAy và 01 b so); 

- Bàn d hin trng sü dung dAt cAp xa (01 b st); 

- Biu s 1iu kim kê dAt dai cAp huyn (01 b giAy và 01 b s); 

- Bàn d hin trng sCr dyng dat cAp huyn và Báo cáo thuyEt minh bàn d 
hin trng sCr dyng dat (01 bô giAy Va 01 b sb); 

- Báo cáo kt qua kim ké dAt dai cAp huyn (01 b giAy Va 01 b sO); 

- Báo cáo thuyt rninh hin trng sü dyng dAt (01 b giây Va 01 b so). 

c,) H scr cza cp tinh gm: 

- Bàn do kiêm ké dat dai, bàn dO hin trng scr dung  dat cap xã và Bang 
liêt ké danh sách các khoanh dAt thng ké, kim ké dAt dai kern theo (01 b sb); 

- Biu s lien kirn ké dAt dai và bàn d hin trng scr dung  dAt cAp huyn 
(01 bOs); 

- Biêu s 1iu kiêm kê dat dai cAp tinh (01 b giAy và 01 b s); 
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- Ban d hin trang  si.r dyng dt cp tinh và Báo cáo thuyt minh ban do 
hiên trIng sCr diing dat (01 b giãy và 01 b so); 

- Báo cáo két qua kiêm kê dat dai cap tinh (01 b giy vá 01 b so); 

- Báo cáo thuyt minh hin trng sü dyng dt (01 b giy vã 01 b s). 

Kêt qua kiêm ké dat dal, 1p ban do hin trang  si:r dyng dat näm 2019 
ducc ftru tr, quán 1 và cung cap dQ 1iu theo quy djnh tai  Diu 24, Thông ti.r so 
27/2018/TT- BTNMT ngày 14/ 1 2/2018 cua B Tài nguyen và Môi trl.r&ng quy 
djnh ye thông kê, kiêm kê dat dai vá 1p  ban d hin trng scr dyng dat. 

5.2. Di vói ni dung kiém kê dt dai theo Chi th s 15/CT-TTg và 
Quyt dlnli  s 1762/QD-BTNMT 

a) Ho sa cCia UBND cap xà giao np: 

- Biêu s 06a/CT1 5 — Kiêin kê tmnh hInh quán l, sir dyng dat cong Ich cüa 
xâ, phr&ng, thi trân; Biêu so 06b/CT15 — Tong hgp qu5 dat cong Ich cüa xã, 
phu&ng, thj trân; Biêu so 06c/CT15 — Tong hqp qu dat cong Ich cüa xà, 
phirmg, thj trân d s diing vâo myc dIch phi nông nghip hoc d bi thu&ng 
cho ngithi bj thu hôi dat (t11 2015 - 2019). 

- Biêu s 07/QD: Kiêrn kê din tIch d.t bj sat  Ia, bi dp trong 5 näm 
(2015 —2019). 

b) H sa cüa UBND cp huyn giao np: Biêu kim kê tInh hInh quán 1, 
s& dyng qu' dt cong Ich và Biêu kim ké din tIch dt bj sat Ia, bôi däp trong 5 
närn (2015 — 2019) cüa toàn huyn, thi xã, thành phô (Biêu so 06b/CTIS; 
06c/CTIS và 07/QD). 

c) Ho sa cüa cap tinh giao np gôm: 

- T kê khai v tInh hInh quãn 1, sr dyng dt ca doanh nghip nhà nuàc 
và doanh nghip c ph.n hóa, các ban quán 1' thng vã các doanh nghip san 
xut nông lam nghip, các dr an xây dirng nhá a thucing mai,  các cOng trInh sir 

nghip ngoãi cong 1p, cong trInh cong cong có rnyc dIch kinh doanh; các khu 

cOng nghip, cyrn cong nghiêp (01 b dng so theo các mu so 01, 02, 03 và 04 

ban hãnh kern theo Quyêt djnh s6 1 762/QD-BTNMT). 

- Biu kiêm kê tmnh hlnh quãn 1, sü dyng dt cCia doanh nghip nhà nithc 

vã doanh nghip c6 ph.n hóa; Biêu kim ké tlnh hInh quán 1, sCr dyng dt cüa 

các ban quán 1' thng vã các doanh nghip san xuãt nông lam nghip; Biêu kiêrn 

kê tlnh hInh quãn l', sü dyng dt t?i  các dir an xây drng nhà a thuang mai;  Biêu 
kiêrn ké tInh hInh quãn 1, su dyng dat xây dirng các cong trInh cong cong  có 
muc dIch kinh doanh; Biêu kiêrn kê tInh hlnh quãn 1', sir dyng dat cong Ich cüa 
xa, phithng, thj trn; Biu kiêm kC tInh hInh quán l, sr dyng dat các khu cong 
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nghip, ciim cong nghip; Biêu kiêrn ké din tIch d.t bj sit 1â, bi dp (01 b s 
và ban giy theo mu ban hãnh kern theo Quyt dnh so 1762/QD-BTNMT) cüa 

toàn tinh Gia Lai. 

5.3. Báo cáo két qua kiêrn kê dat dai nãni 2019 

a) Báo cáo kêt kêt qua kiêrn kê dat dai nãrn 2019 ccia các cp xã, huyn 
ngoài các ni dung theo quy djnh tti khoán 2 Diêu 15 cQa Thông tu 27/201 8/TI'-
BTNMT, cOn phâi phân tIch, dánh giá chi tiêt tInh hInh quán l', sr dçing qu dat 

nông nghip vào mvc  dIch cong Ich, din tIch dat bj st là, bôi dãp a dja 

phuang; 

b) Báo cáo két kêt qua kiêrn kê dat dai nãrn 2019 cap tinh ngoài các ni 
dung theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 15 cUa Thông ti.r 27/201 8/TT-BTNMT, cOn 
phái phãn tIch, dánh giá chi tit tInh hmnh quán Ii', sCr dung dat do doanh nghip 
nba nuàc, doanh nghip c phAn hóa; các ban quán l' r&ng và các doanh nghip 
san xutt nông, lam nghip; dt ti các dir an xãy dirng nhà a thiwng mi; dat xây 
drng các cong trinh sir nghip ngoài cong iip, cong trInh cong cong  có  mvc  dIch 
kinh doanh; dat nông nghip sr dtrng vào mglc dIch cong Ich; dat các khu cong 
nghip, cllrn Cong nghip; din tich dt b st là, bôi dap; trên co sâ do d xut 
các giái pháp dé tang c1..rmg quán 1' dat dai, hang cao hiu qua scr dyng d.t cüa 
các dôi t.rçing nay. 

6. KINH PHI THVC HIIN 

Kinh phi kiêm kê dat dai, Ip bàn do hin trng sir dyng dat närn 2019 do 
ngãn sách nhà nuàc báo darn, can dôi trong dir toán ngãn sách &rçlc giao hang nãm. 

Ngân sách dja phLrcing báo darn kinh phI di vài các nhirn vy do các cap 
tinli, huyên, xâ thirc hin theo quy dlnh  phãn cap cOa Lut Ngân sách nhà nuOc 
hin hành. 

Sau khi Phi.rang an vy kiêrn kê dAt dai, ltp bàn do hin trng scr dyng dat 
nãrn 2019 dugc duyt, Sà Tài nguyen Va MOi tnràng hoàn chinh dir toán gcri Sà 
Tài chInh thâm tra theo quy djnh ti Diem c, Khoãn 1, Diêu 6, Thông ti.r lien tjch 
sO 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngáy 26/11/2014 cüa Lien b: B Tài chinh — 
B Tài nguyen vá Môi truông. 

Hin nay, B Tài nguyen và Môi truing dang sCra di Thông tu 
42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014; Vi viy, kinh phi chInh xác së ducic tInh 
toán Ii khi B Tài nguyen và Môi tnx&ng ban hành Djnh Iirc kinh t - k5 thut 
thông ké, kiêm kê dat dai và 1p bàn dO hin tring scr dyng dat. 
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III. TO CHIJ'C THVC HIEN, IE HOACH TRIEN KHAI 

1. TO CHUC THVC HIN 

1.1. Giai pháp chung: 

- SCr dting các giài pháp k5' thut cong ngh (cac giâi pháp k thut cong 
ngh ye xây drng bàn do nên, scr diing tu 1iu vin thám; di&u tra, tng hçip s 
1iu kiêm kê din tIch; 1p bàn dO hin trng sir ding dat...); cii the: 

+ Vic kim kê dt dai, 1p bàn d hin trng sr dicing dt di vói các ni 
dung tai  diem a và b khoán 2 cüa Chi thj 1 5/CT-TTg duc thrc hin trên ca sâ 
tài lieu, dt 1iu dat dai hin có, kêt hçip vâi diêu tra thirc t& khoanh ye, chinh l 
len bàn dO dôi vâi các trträng hgp biên dng trong kS'  kiêm kê (tir nãm 2015 dn 
näm 2019) và tOng hçip kêt qua kiêm kê dat dai. 

+ Vic kim ké dt dai chuyên d di vâi các ni dung ti dim c mc 2 
cüa Chi thj I5/CT-TTg dixçc thrc hin bang phtrcing pháp diu tra trrc tip d 
tong hqp, báo cáo. 

+ Ap ding cong ngh thông tin cho vic thu thp, tInh toán, tng hqp din 
tich dat dai, 1p bàn do hin trtng sir ditng dat các cap dê bâo dam d chInh xác, 
thông nhât ket qua kiêm kê dat dai. 

+ Tang cisäng kim tra, giám sat cht chë trong qua trInh thrc hin; dc 
biêt coi trong viêc kiêm tia nghiêm thu kêt qua thuc hiên cua tat ca cac 
cOng don, a các cap, nhât là vic thirc hin a cap xâ dé bão dam yêu câu chat 
lt.rçing vâ tInh trung thirc cCia so 1iu kiêm ké. 

- Giâi pháp nhân hrc: huy dng 1irc krcing toàn ngành Tài nguyen và MOi 
trung ph& hqp vài UBND các cap dê tang ci.rông tp huân ho trq, giüp dc ye 
chuyên mon nghip vi, Ip  h thông biêu mâu tir cap xâ, huyn den cap tinh; 

Các dja phucing can cr vão yêu cu cOng vic và diu kin thrc t d huy 
dông 1irc krçing chuyên mon phü hqp hin có cüa các ca quan, don vi sir nghip 
cOng 1p & các cp cüng tham gia thirc hin nhäm bào dam chat li.rçing và thai 
gian thuc hin; tnräng hqp thiEu nhân hrc thI thuê các tO chirc có chuyên mon 
phCi hçip ngoài cong 1p dé thuc hin. 

1.2. Pliin cong trách nhini ci•i th 

1.2.1. Các sô ban izgâizlz i/i ii3c ti'nh: 

a. S& Tài nguyen và Môi tnthng: 

- Lp Pht.rcing an kim ké dEt dai, ltp ban d hin trng sir dung dt nãm 

2019 trên dja bàn tinh; 
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- Chi do, hithng dan, tp hun, kiêrn tra vic triên khai kiêm kê dat dai, 
1ip bàn do hin trng sir diing dat nãrn 2019 trén dja bàn tinh theo dung biéu 
rnu và phixong pháp kiêm ké cüa B Tài nguyen và Môi truà'ng; 

- Kiêm kê tInh hInh quãn 1', sCr dung dt cüa các doanh nghip nhà nithc, 
doanh nghip nhà nuOc cô phân hóa; ban quán 1' r&ng và các doanh nghip san 

xut nông, lam nghip; các dir an xây dirng nhã a thtrnng mi; các cong trInh sii 

nghip ngoài cong 1tp, cong trInh cong cong có mvc  dIch kinh doanh; 

- Tng hçip s 1iu kim kê dt dai, Ip bàn d hin trng sCr ding dt nãm 

2019 trên dja bàn tinh; 

- Xãy di7rng báo cáo két qua thirc hin kiêrn ké dat dai, 1p bàn do hin 

trng sr diing dt näm 2019 trên dja bàn tinh. 

- Chi do, huàng dan, t.p huân, kiêrn tra vic triên khai; don dôc thirc 

hiên Va kim tra nghirn thu kt qua kirn kê dat dai, l.p  bàn do hin tr1ng scr 

ding dat nãrn 2019 trCn dja bàn tinh. 

- Sâ Tài nguyen và MOi tru&ng chju trách nhirn trithc Chi tjch UBND 
tinh trong vic thrc hin và báo cáo két qua kiêrn ké dat dai, 1p ban do hin 
trng sü dung dat näm 2019 cap tinh darn bào yêu cãu chat lu'cxng, thai gian thrc 
hiên, thôi diem báo cáo kt qua, tong hcip trInh UBND tinh g1ri ye Bô Tài 
nguyen và Môi truäng theo di.ing quy djnh. 

b. SóTài chInh: 

Tharn n1uu b tn kinh phi, huó'ng din, kiêin tra vic sü dyng kinh phi dOi 
vói hot dng kiêm kê dat dai, 1p bàn dO hin trng sCr dyng dat nãm 2019 trên 
dja bàn tinh theo diing quy djnh. 

c. Sâ Nii vy: Phôi hgp vâi UBND cap huyn rà soát phn1 vi dja giOi 
hành chInh dC xác djnh các trt.r6ng hçp dang có tranh chip dja giâi hãnh chInh 
hoãc khOng thông nhãt giQa ho so dja giói hãnh chInh vói thirc dja và lam vic 
vOl UBND cüa các don vj hành chInh lien quan dé thông nht xác djnh phni vi, 
trách nhim kim ké dt dai cüa ti'.mg ben theo quy djnh ti khoãn 3 Diu 11 ccia 
Thông ur 27/201 8/TT-BTNMT. 

d. So NOng nghip và Phát triên nOng thôn: 

Chü tn phôi h9p vói SO Tài nguyen vã MOi tru0ng Va UBND các huyn, 
thi xâ, thành phO trong vic chi d?o  cung dip bàn d& sc lieu kêt qua kiém kê 
hin trng thng và s 1iu thông ké hin trng thng nãm gAn nht d phyc vy yêu 
diu kirn kê dt dai, lap bàn d hiên trng str diing dt näm 2019 trên dja bàn 
tinh; dOng thOi rà soát sO 1iu kiêrn kê, thông ké hin trng thng dê dam bão 
thông nh.t vói so lieu kim kê dat dai närn 2019. 
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e. Bô chi huy Quãn sir tinh; Cong an tinh: 

- Chü dng rà soát các dla  dirn, din tIch sir diing vào mvc  dIch quc 
phèng, an ninh; tham miru cho UBND tinh trong vic phi hcip vâi B Quc 
phông, Bô Cong an trong viêc kirn kê dAt quc phông, an ninh và tip nhn k& 
qua, kim tra thng nhAt kt qua kim kê dAt quc phOng, an ninh gcri UBND 
cap huyn, xâ tng hçp; 

- Tham mini cho UBND tinh trong vic gop ' Báo cáo kt qua kiêm ké 
dAt qutc phông, an ninh do vó'i B Quc phông, B Cong an güi den, d dam 
bão thông nhãt s 1iu giQa B Quc phông, B Cong an và dja phtrang. 

f. Ciic Thng kê tinh: 

Cung cAp kêt qua diu tra, s 1iu, tài 1iu có lien quan dn tInh hInh phát 
triên kinh th - xã hi; phi hcp vói So Tãi nguyen và Môi tru&ng thirc hin tot 
nhiêm vu kiém ké dAt dai, 1tp bàn do hin trng sir diing dat näm 2019 trén dja 
bàn tinh. 

g. Các sci ngành chOc nãng cüa tinh: 

Cung cap so 1iu, tài lieu  có lien quan; phôi hp vOl SO Tài nguyen va 
Môi trirOng thrc hin tt nhim vy kiêm kê dAt dai, 1.p bàn d hin trng sO 
dyng dat nãm 2019 trên dja bàn tinh. 

Báo Gia Lai, Dài Phát thanh — Truyn hInh Tinh có trách nhim tuyên 
truyên ye chü tnlang, k hoch kiém kê dat dai, 1p bàn d hin trng sO dyng 

dAt nãni 2019 trên các phucing tin thông tin d?i  chüng 0 dja phuang. 

1.2.2. UBND cap /zuyn: 

- Chi d?o  Phông Tài nguyen và Môi trl.r&ng chci trI xây dirng Phi.rang an 

và thãnh 1p Ban chi dao  kiêrn ké dAt dai, lip bàn d hin trng scr diving dAt näm 

2019 trên dja bàn huyn, trInh UBND cap huyn ban hành; 

- Clii dio các co quan, dan vj Co lien quan; UBND các xa, phuOng, thj 

trAn trên da bàn huyn t chOc thirc hin kim kê dAt dai, 1p bàn d hin trng 
sO dyng dAt nãrn 2019; tng hgp kt qua kirn ké dAt dai báo cáo theo quy djnh, 

dam bão kê hoach d ra; cy the: CAp xâ là dun vl ca bàn thirc hin nhim vy 

kiêm ké dAt dai, 1p bàn d hin trng sO dyng dAt narn 2019; thành 1p T 

chuyên mon giip vic, tr1rc tip vic thu thp, kim tra, chinh 1' s6 1iu, tãi 1iu 
dé 1p h so kim ké dAt dai, 1p bàn d hin trng sO dyng dAt nãm 2019 cüa 
cAp xã. Báo cáo UBND huyn diing ni dung và thOi gian quy djnh. 

- Clii dao, hirOng dan, kiêm tra vic trin khai; don dc thirc hin Va kiêm 
tra nghim thu kt qua kim ké dAt dai, 1p ban d hin trng sO ditng dat nãm 
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2019 cp huyn theo di.ing thñ gian, chAt 1ung, ni dung biu rnu và phuang 

pháp kiëm kê cUa Bô Tài nguyen vâ Môi truäng. 

- Phôi hçp vOi Bô chi huy Quãn sir tinh; Cong an tinh trong vic kiêm kê 
dAt quc phông, an ninh vã tiêp nhn kêt qua, kiêrn tra thông nhât két qua kiêm 
ké dAt qu6c phông, an ninh; 

- UBND cap huyn can cr vâo tInh hInh thrc t ti dla  phuang chü dng 

vic thuê dan vj tu van thrc hin kiêrn kê dat dai, l.p bàn do hin trng sir dicing 

dAt nãrn 2019 theo diing quy djnh. Chju trách nhirn hra ch9n dan vj có dü näng 
!irc, diu kin thirc hin và chju trách nhirn truâc UBND tinh, tn.róc pháp 1ut 
darn bâo yêu cAu chAt 1u'çng và th&i gian thyc hin. 

- UBND cap huyn chju trách nhirn tr1.róc ChÜ tjch TJBND tinh trong vic 
thyc hin và báo cáo két qua kiêrn kê dat dai, 1p bàn do hin trang s& diing dat 

nãm 2019 dam bão yêu câu chat Ricing, thai gian thirc hin, thOi diem báo cáo kt 
qua gri v SO Tài nguyen và Môi tn.rOng dê tong hgp theo diing quy djnh. 

2. KE HOiCH TRIEN KHAI 

a. TrCn ca sO nhim vy cüa Phuang an nay, UBND các huyn, thj xâ, 
thành phé và các sO ngành có lien quan xãy drng Phi.rcing an, ké hoch ci thE a 
to chCrc thçrc hin kiêm kê dAt dai, xây dçrng ban dO hin trng sCr dyng dAt nãm 
2019 cCja dja phuang, cüa dan vj rninh. Thãnh 1p Ban chi dao kiêm kê dat dai 
närn 209 dê to chüc chi dao thuc hiêri. 

Tht.rOng xuyên kiêm tra, don dôc, tháo gO kp thai khó khãn trong qua 
trInh thirc hiên, dam báo chAt luçing và tiEn d theo quy djnh. Trong qua trmnh 
triên khai thirc hin nEu cO vu0ng mAc kjp thai phán ánh yE UBND tinh (qua SO 
Tài nguyen và Môi trirang) dê ph& hqp giài quyêt. 

b. Giao SO Tài nguyen vã Môi trirOng chju trách nhim theo dOi, dOn dc 
thyc hin Phuang an nay và tong hgp báo cáo UBND tinh, B Tài nguyen và 
MOi tnxOng kEt qua thirc hin theo diing thOi gian quy djnh./. 
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