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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NGÃI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 214 /TB - UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch thường trực
UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện
trạng sử dụng đất năm 2019 tại cuộc họp triển khai công tác kiểm kê đất
đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Ngày 27/8/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tăng Bính Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai
(KKĐĐ), lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã chủ trì họp Ban chỉ
đạo KKĐĐ và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tham dự cuộc
họp có các thành viên Ban Chỉ đạo được UND tỉnh thành lập tại Quyết định
số 643/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 (Vắng lãnh đạo UBND các huyện: Tư
Nghĩa, Sơn Hà).
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường
trực Ban Chỉ đạo KKĐĐ báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm
kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi và các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; ý kiến tham
gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch
thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
1. Đánh giá kết quả thực hiện:
Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường
trực Ban Chỉ đạo) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án KKĐĐ và
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định
số 1118/QĐ-UBND ngày 12/8/2019; thành lập Ban Chỉ đạo KKĐĐ và lập
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại Quyết định số 643/QĐ-UBND
ngày 20/82019 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, tổ chức tập huấn hướng
dẫn chuyên môn, kỹ thuật về công tác KKĐĐ và lập bản đồ hiện trạng sử
dụng đất năm 2019 cho cán bộ chuyện môn của Phòng Tài nguyên và Môi
trường, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh 14 huyện, thành phố, lãnh đạo
UBND và cán bộ địa chính 184 xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, so với tiến độ
yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019
thì kết quả thực hiện vẫn còn chậm và thực tế hiện nay các địa phương vẫn
chưa tổ chức thực hiện được do chưa được phân bổ kinh phí.
Tuy nhiên, việc KKĐĐ và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
vì vậy, yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải lấy mốc thời gian do Thủ
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tướng Chính phủ quy định để làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch chi
tiết, cụ thể:
- Cấp xã bắt đầu thực hiện kể từ ngày 01/8/2019 và giao nộp kết quả về
cấp huyện trước ngày 16/01/2020;
- Cấp huyện tổng hợp và giao nộp sản phẩm về cấp tỉnh trước ngày
01/3/2020;
- Cấp tỉnh giao nộp kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước
ngày 16/4/2020.
- Đối với việc kiểm kê đất quốc phòng, an ninh thì Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh thực hiện và giao
nộp kết quả cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước
ngày 16/01/2020.
Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 tính thời điểm đến hết ngày
31/12/2019.
2. Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến:
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đúng tiến độ đề ra, các Sở, ngành
liên quan, UBND các huyện, thành phố cần tập trung triển khai thực hiện
ngay một số nội dung sau:
a) Các Sở, ngành, địa phương có tên trong danh sách thành viên Ban
Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 20/82019
của UBND tỉnh phải cử ngay 01 lãnh đạo và 01 cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo
và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường
tổng hợp, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Khẩn trương lập dự toán kinh phí thực hiện ở cấp tỉnh để gửi Sở Tài
chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở thực hiện; đồng thời,
phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập
phương án và dự toán KKĐĐ và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
ở địa phương;
- Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quyết định thành lập Tổ
chuyên viên giúp việc. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
– Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng
thành viên Ban Chỉ đạo đã được UBND tỉnh thành lập.
- Tổ chức xét duyệt năng lực của các đơn vị tư vấn có đủ khả năng thực
hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để thông báo
cho các huyện, thành phố tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng để thực hiện.
c) Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí kiểm kê đất
đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp tỉnh ngay sau khi nhận được
văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; tham mưu UBND bố trí
dự toán kinh phí thực hiện công tác này vào năm 2020. Trước mắt, Sở Tài
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nguyên và Môi trường tạm ứng kinh phí đã giao trong năm 2019 để tổ chức
thực hiện một số nội dung công việc.
d) UBND các huyện, thành phố:
- Khẩn trương lập phương án và dự toán kinh phí thực hiện ở cấp huyện
để làm cơ sở thực hiện. Trước mắt, để triển khai ngay công tác kiểm kê đất
đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, UBND các huyện, thành
phố xem xét tạm ứng kinh phí để thực hiện một số nội dung công việc từ nay
đến hết năm 2019; đồng thời, bố trí đủ kinh phí thực hiện công tác này vào
năm 2020;
- Chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và
các ngành liên quan để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình
thực hiện;
- Trường hợp cần thiết có thể thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để chỉ
đạo thực hiện, trong đó phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách
địa bàn xã, cụm xã để thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc các địa
phương thực hiện. Trường hợp không thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện thì
giao nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các
phòng, ban liên quan của huyện tham mưu UBND huyện trong việc thực hiện
công tác KKĐĐ và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 ở địa phương.
3. Về nhân lực thực hiện:
- Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố căn cứ
vào yêu cầu công việc và điều kiện thực tế để huy động lực lượng chuyên
môn từ 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là Văn phòng
Đăng ký đất đai và Trung tâm trắc địa và Quan trắc môi trường tham gia thực
hiện nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian thực hiện;
- Trường hợp phải thuê đơn vị tư vấn để thực hiện thì Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét thẩm định năng lực của đơn vị tư vấn để thông báo cho
UBND các huyện, thành phố lựa chọn;
- UBND các huyện, thành phố tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với
các đơn vị tư vấn để thực hiện cho từng xã hoặc theo cụm xã đúng theo quy
định của pháp luật.
4. Về công tác giao ban:
- Đối với cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức họp giao
ban định kỳ hàng tháng; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tổ chức họp giao ban tiến độ
02 tháng một lần. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực
tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp;
- Đối với cấp huyện: Ban Chỉ đạo cấp huyện (trường hợp không thành
lập BCĐ thì UBND huyện) định kỳ hàng tháng phải tổ chức họp giao ban tiến
độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng
đất để nắm bắt tiến độ và kịp thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện;
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Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực
UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo năm 2019 để các Sở, ngành, địa phương và
các thành viên Ban Chỉ đạo biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành có trong thành
viên Ban Chỉ đạo KKĐĐ năm
2019 được thành lập theo Quyết
định số 643/QĐ-UBND ngày
20/8/2019;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PVP (NL), CBTH;
- Lưu VT, NNTN (lnphong344)

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Quốc Đạt
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