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 Kính gửi:  

      - Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiêp̣ cổ phần hóa trên 

        điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn; 

      - Các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm 

                 nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

      - Các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh  

        Lạng Sơn; 

      - Các tổ chức sử dụng đất xây dưṇg các công trình sư ̣nghiêp̣     

                 ngoài công lập, công trình công côṇg có muc̣ đích kinh doanh 

        trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

      - Cơ quan quản lý khu công nghiêp̣, cụm công nghiệp trên địa  

        bàn tỉnh Lạng Sơn. 

  

Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đa ̃ban hành  Quyết định số 

1401/QĐ-UBND phê duyệt Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đươc̣ giao thưc̣ hiêṇ nôị dung kiểm kê đất đai theo 

chuyên đề năm 2019 bao gồm: Tình hình quản lý sử dụng đất của các doanh 

nghiêp̣ nhà nước , doanh nghiêp̣  nhà nước cổ phần hóa ; tình hình quản lý sử 

dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiêp̣ sản xuất nông , lâm 

nghiêp̣; tình hình quản lý sử dụng đất tại các dư ̣án xây dưṇg nhà ở thương 

mại; tình hình quản lý sử duṇg đất  xây dưṇg các công trình sư ̣nghiêp̣ ngoài 

công lâp̣, công trình công côṇg có muc̣ đích kinh doanh; hiêṇ traṇg sử duṇg đất 

khu công nghiêp̣ , cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh . Thời gian thưc̣ hiêṇ từ 

ngày 01/8/2019 và xong trước ngày 16/01/2019. 

Để triển khai thực hiện nôị dung kiểm kê đất đai chuyên đề  năm 2019 

đúng tiến đô ,̣ bảo đảm chất lượng , Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các 

đơn vị sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là các doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp nhà nước cổ phần hóa; các ban quản lý rừng, các doanh nghiệp sản xuất 

nông, lâm nghiệp; các chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại; 

các đơn vị sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công 

trình công cộng có  mục đích kinh doanh ; các cơ quan quản lý khu công 

nghiêph, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh  thực hiện kiểm kê đất đai chuyên 

đề năm 2019 theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định số 1401/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2019, cụ thể như sau: 
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1. Đối với các doanh nghiêp̣ nhà nƣớc , doanh nghiêp̣ nhà nƣớc cổ 

phần hóa:  

Thực hiện kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng diêṇ tích đất đươc̣ Nhà 

nước giao có thu tiền , không thu tiền hoăc̣ thuê đất ; diêṇ tích đất đang sử duṇg 

đúng muc̣ đích đươc̣ giao, đươc̣ thuê; diêṇ tích sử duṇg không đúng muc̣ đích ; 

diêṇ tích đất chưa sử duṇg ; diêṇ tích đất đang có tranh chấp ; diêṇ tích để bi ̣ 

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 thưc̣ hiêṇ theo Mâũ số 01 - Tờ kê khai tình hình quản lý , 

sử duṇg đất. 

 2. Đối với các ban quản lý rƣ̀ng và các doanh nghiêp̣ sản xuất nông, 

lâm nghiêp̣: 

Thực hiện kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng diêṇ tích các loaị đất đang 

sử duṇg ; diêṇ tích chưa sử duṇg ; diêṇ tích đươc̣ Nhà nước giao có thu tiền , 

không thu tiền hoăc̣ thuê đất ; diêṇ tích sử duṇg đất đúng muc̣ đí ch, sử duṇg 

không đúng muc̣ đích đươc̣ giao (như: Tư ̣ý chuyển sang sản xuất , kinh doanh, 

dịch vụ phi nông nghiệp hoặc bố trí làm nhà ở cho người lao động ); diêṇ tích 

đất đang cho thuê , cho mươṇ; diêṇ tích đất để bi ̣ lấn , bị chiếm; diêṇ tích đang 

có tranh chấp ; diêṇ tích dư ̣kiến se ̃bàn giao cho điạ phương ; diêṇ tích đa ̃đo 

đac̣ điạ chính; tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Phiếu điều tra thưc̣ hiêṇ theo  Mâũ số 02 - Tờ kê khai tình h ình quản lý, 

sử duṇg đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiêp̣ sản xuất nông lâm 

nghiêp̣. 

3. Đối với các chủ đầu tƣ thực hiện dƣ ̣án xây dƣṇg nhà ở thƣơng 

mại (đối với dƣ ̣án chƣa hoàn thành , chƣa bàn giao cho các đối tƣ ợng 

quản lý, sƣ̉ duṇg):  

Thực hiện kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng diêṇ tích  đất theo hình 

thức giao đất , thuê đất; diêṇ tích đang sử duṇg đúng muc̣ đích , sử duṇg không 

đúng muc̣ đích đươc̣ giao , đươc̣ thuê; diêṇ tích châṃ tiến độ theo dự án đầu tư 

đươc̣ duyêṭ; diêṇ tích chưa sử duṇg ; 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 nhâṇ cho người mua nhà. 

Phiếu điều tra thưc̣ hiêṇ theo Mâũ số 3 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 

dụng đất tại dự án xây dưṇg nhà ở thương maị. 

 4. Đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng đất vào mục đích xây dƣṇg 

các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công triǹh công côṇg có muc̣ đích 

kinh doanh:  

Thực hiện kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng diêṇ tích đươc̣ giao , đươc̣ 

thuê; diêṇ tích sử duṇg đúng muc̣ đích , diêṇ tích sử duṇg vào muc̣ đích khác ; 

diêṇ tích đang cho thuê , cho mươṇ; diêṇ tích đang có tranh chấp ; diêṇ tích đất 

bị lấn, bị chiếm; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (đối với công 
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trình công cộng có mục đích kinh doanh ); tình hình cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử duṇg đất. 

Phiếu điều tra thưc̣ hiêṇ theo Mâũ số 01 - Tờ khai tình hình quản lý , sử 

dụng đất. 

 5. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý  khu công nghiêp̣ , 

cụm công nghiệp:  

Thưc̣ hiêṇ k iểm kê hi ện trạng sử dụng đất các khu công nghiêp̣ , cụm 

công nghiêp̣ , bao gồm: diêṇ tích đất cần xây dưṇg cơ sở ha ̣tầng và diêṇ tích 

đất đa ̃hoàn thành xây dưṇg ha ̣tầng ; diêṇ tích đất để thưc̣ hiêṇ chuyển nhươṇg , 

cho thuê sản xuất kinh doanh , trong đó: diêṇ tích đất đa ̃chu yển nhươṇg , cho 

thuê để sản xuất kinh doanh ; tỷ lệ lấp đầy ; tình hình cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử duṇg đất cho chủ đầu tư xây dưṇg ha ̣tầng và cho người sử duṇg đất 

sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

Phiếu điều tra thưc̣ hiêṇ theo Mâũ số 04 - Tờ khai tình hình quản lý , sử 

dụng đất khu công nghiêp̣, cụm công nghiệp. 

Các Mẫu biểu và  Tờ khai được gửi kèm Công văn này và đăng tải tại 

Hòm thư điện tử hotrokiemkels2019@gmail.com, mật khẩu: kiemke2019. 

Đề nghị các đơn vị, tổ chức sử dụng đất thực hiện kiểm kê đất đai 

chuyên đề năm 2019 theo nội dung nêu trên. Thời gian hoàn thành trước ngày 

15/10/2019 và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông qua 

Văn phòng Đăng ký đất đai (Địa chỉ: Số 1 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Bản số gửi về hòm thư điện tử 

tochuyenvienkkls2019@gmail.com. 

Trên cơ sở các Phiếu điều tra , giao Văn phòng Đăng ký  đất đai chủ trì 

phối hơp̣ với Tổ chuyên viên giúp viêc̣ Ban Chỉ đaọ kiểm kê đất đai , lâp̣ bản 

đồ hiêṇ traṇg sử duṇg đất năm 2019 tỉnh Lạng Sơn tổng hợp chung kết quả vào 

các biểu: 

- Biểu số 01/CT15 - Kiểm kê tình hình quản  lý, sử duṇg đất của các 

doanh nghiêp̣ nhà nước, doanh nghiêp̣ nhà nước cổ phần hóa trong liñh vưc̣ phi 

nông nghiêp̣. 

- Biểu số 2a/CT15 - Kiểm kê hiêṇ traṇg sử duṇg đất của các ban quản lý 

rừng và doanh nghiêp̣ sản xuất nông , lâm nghiêp̣ và Biểu số 2b/CT 15 - Kiểm 

kê tình hình quản lý , sử duṇg đất của các ban quản lý rừng và các doanh 

nghiêp̣ sản xuất nông, lâm nghiêp̣. 

- Biểu số 03/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý , sử duṇg đất taị dư ̣án 

xây dưṇg nhà ở thương maị. 

- Biểu số 04/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý , sử duṇg đất xây dưṇg 

các công trình sự nghiệp ngoài công lập. 

- Biểu số 05/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý , sử duṇg đất xây dưṇg 

các công trình công cộng có mục đích kinh doanh. 

mailto:hotrokiemkels2019@gmail.com,
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- Biểu số 08/QĐ - Kiểm kê tình hình quản lý , sử duṇg đất các khu công 

nghiêp̣, cụm công nghiệp.  

Đề nghi ̣ UBND các huyêṇ , thành phố  Lạng Sơn ; các Sở , ngành: Nông 

nghiêp̣ và Phát triển nông thôn , Xây dưṇ g, Công thương , Ban Quản lý khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo chức năng , nhiêṃ vu  ̣đươc̣ giao 

quan tâm phối hơp̣ với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đaọ , đôn đốc các cơ 

quan, đơn vi ,̣ tổ chức , doanh nghiêp̣ thực hiện tốt nôị dung kiểm kê đất đai 

chuyên đề năm 2019 theo đúng Phương án UBND tỉnh đã phê duyệt./. 
  

Nơi nhận:             
- Như kính gửi; 

- Đ/c Hồ Tiến Thiêụ , Trưởng BCĐ kiểm 

kê đất đai 2019 tỉnh Lạng Sơn (b/c); 

- Các Đ/c Thành viên ban chỉ đạo; 

- Các Sở: NN&PTNT, XD, CT; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban QLKKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP.ĐKĐĐ, VPSở, P.KHTC; 

- TT.CNTTTNMT (đăng tải trên trang 

TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, QLĐĐ (ĐTKN).         
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