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Sáng ngày 09/10/2019, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai (KKĐĐ) năm 2019 tỉnh họp 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 KKĐĐ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam và các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo là các
Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tiến độ thực hiện công tác KKĐĐ, lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất tại tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành các công tác: Tham mưu UBND tỉnh
ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện KKĐĐ năm 2019; Tập huấn, bàn giao và hướng dẫn
phần mềm, triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai cho 18 huyện, thị xã, thành phố và
244 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; hoàn chỉnh Phương án kiểm kê đất đai trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt; Chuẩn bị tài liệu, bản đồ và các hồ sơ có liên quan khác phục vụ cho
công tác KKĐĐ các cấp xã, huyện, tỉnh; đối với cấp tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị tờ
khai cho 1.481 tổ chức sử dụng đất phục vụ công tác KKĐĐ 09 chuyên đề theo Chỉ thị số
15/CT-TTg và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê trí Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban
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Chỉ đạo KKĐĐ đề nghị các cấp khẩn trương đẩy nhanh công tác KKĐĐ để giao nộp sản phẩm
kiểm kê đúng theo quy định; các Sở, Ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các xã,
phường, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, thống nhất về diện tích kiểm
kê, đảm bảo đúng hiện trạng sử dụng đất, chất lượng đúng tiến độ kế hoạch đề ra; Sở Tài chính
sớm thẩm định kinh phí do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, tham mưu UBND bố trí kinh phí
cho các huyện để thực hiện và hướng dẫn các địa phương việc sử dụng kinh phí theo đúng quy
định hiện hành.

Văn Thương
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