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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ  

hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ 
Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các 
nguồn lực của nền kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai 
và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Phương án thực hiện kiểm 
kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ. 

BỘ TRƯỞNG 
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