
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:           /UBND – TNMT
Về việc thống kế đất đai năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ , ngày     tháng     năm 2021

Kính gửi:
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện;
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

Thực hiện Công văn số 1994/TNMT-VPĐK ngày 22/10/2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc thực hiện thống kê đất đai năm 2021 và Công văn 
số 196/TNMT-VPĐK về kế hoạch triển khải, thực hiện thống kê đất đai năm 
2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Để đảm bảo hoàn thành thống kê đất đai năm 2021 của cấp huyện, cấp xã 
gửi nộp cấp tỉnh trước ngày 01/02/2022 theo quy định, UBND huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:
- Tập trung rà soát, tổng hợp biến động đất đai trong năm 2021.
- Phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện và đơn vị 

tư vấn (nếu có) để hoàn thiện chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 
(dạng số) và hệ thống biểu mẫu thống kê đất đai năm 2021 theo mẫu quy định 
tại 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 trên phần mềm kiểm kê của Tổng cục quản lý đất đai đã xây dựng 
(TK-Dektop và TK-TOOL).

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện Thống kê đất đai năm 2021 của địa 
phương.

- Tổng hợp kết quả thực hiện và giao nộp báo cáo, số liệu thống kê đất đai 
năm 2021 về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trước ngày 07/01/2022. 

2. Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:
- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn (nếu có) 

hoàn thiện chỉnh lý Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 (Dạng số) và 
hệ thống biểu mẫu Thống kê đất đai năm 2018 theo mẫu quy định tại 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 trên phần 
mềm kiểm kê của Tổng cục quản lý đất đai đã xây dựng (TK-Dektop và 
TK-TOOL).

- Liên hệ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh rà soát, chỉnh 
sửa, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo theo quy định.



- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện, UBND huyện, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh xong trước ngày 
01/02/2022.

3. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm kiểm tra, 
giám sát, đôn đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, UBND các xã, 
thị trấn thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 
nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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