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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 dư ̣án nhà ở thương maị trên điạ bàn tỉnh  

        Lạng Sơn; 

      - Các tổ chức sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp     

                 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. 

  

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực 

hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Sở 

Tài nguyên và Môi trường được giao là Cơ quan thường trưc̣ của Ban Chỉ đaọ 

công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. 

Ngày 05/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 

1342/STNMT-QLĐĐ ngày 05/9/2019; đồng thời thông báo trên các phương 

tiêṇ thông tin đaị chúng của đ ịa phương để chỉ đaọ 69 đơn vị, tổ chức sử dụng 

đất trên điạ bàn tỉnh th ực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề năm 2019. Tại văn 

bản nêu “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”. Tính đến 

ngày 30/10/2019 mới có 15/69 đơn vị, tổ chức hoàn thành Tờ khai tình hình 

quản lý, sử duṇg đất theo chuyên đề gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Có 

danh sách kèm theo). 

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo Phương án thực hiện kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã được duyệt, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị, tổ chức sử dụng đất khẩn trương 

hoàn thành kê khai kiểm kê đất đai theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 

1342/STNMT-QLĐĐ ngày 05/9/2019. Kết quả gửi về Sở trước ngày 

15/11/2019 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. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các tổ chức, đơn vị biết và thực 

hiện./. 
  

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).         

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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