
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Xuân, ngày         tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện 

Nghi Xuân; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số: 4517/STNMT-ĐĐ1, ngày 08/11/2021 của sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác thống kê diện tích đất đai năm 

2021. UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký 

đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung thuộc 

trách nhiệm, thẩm quyền của cấp xã trong thực hiện thống kê đất đai năm 2021 

của địa phương mình. Trong trường hợp UBND cấp xã không có nhân lực và điều 

kiện để tổ chức thực hiện công tác thống kê đất đai trên địa bàn thì phối hợp cùng 

Văn phòng đăng ký đấy đai chi nhánh huyện Nghi Xuân để thực hiện thông qua 

hợp đồng dịch vụ theo định mức kinh tế kỹ thuật về thống kê đất đai được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 13/2019/TT- BTNMT, ngày 

07/08/2019 như hướng dẫn tại Kế hoạch số 4517/STNMT-ĐĐ1, ngày 08/11/2021, 

của sở Tài nguyên và Môi trường. Bố trí nguồn kinh phí thực hiện thống kê đất 

đai năm 2020 của địa phương mình trong nguồn ngân sách cấp xã để triển khai 

thực hiện(Việc ký hợp đồng dịch vụ phải thực hiện xong trước ngày 20/11/2021 

để triển khai thực hiện kịp tiến độ). Nộp kết quả thực hiện việc thống kê đất đai 

của cấp xã về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 

16/01/2022. 

2. Ủy quyền cho phòng Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng dịch vụ với 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:              /UBND-TNMT 

V/v thực hiện công tác thống 

kê diện tích đất đai năm 2021. 



Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân để tổ chức thực hiện các 

nội dung của công tác thống kê đất đai năm 2021 thuộc trách nhiệm, thẩm quyền 

cấp huyện. Kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh huyện Nghi Xuân, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thống kê đất 

đai của cấp huyện cho sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân phối hợp với 

phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các thửa đất có biến động về 

đất đai đã thực hiện xong thủ tục hành chính trong kỳ thống kê đất đai gửi UBND 

các xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ thống kê. Phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn có nhu cầu cung cấp dịch vụ để thực hiện các thủ tục hợp đồng và thanh toán 

theo quy định. 

Vậy, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban liên quan nêu trên, UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện có 

vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường 

để được hướng dẫn ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT; 

- Lưu: VT, TNMT; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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