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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

          

PHƢƠNG ÁN 

Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTNMT ngày      tháng     năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Mục đích, yêu cầu 

a) Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm: 

- Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành 

chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước để làm cơ sở 

đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn năm 

2015 - 2019, đánh giá được sự biến động đất đai so với chu kỳ 5 năm, 10 năm 

trước và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà 

nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất;  

- Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai 

đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 

mã số 0101 - Diện tích đất và cơ cấu đất. 

b) Việc điều tra thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm 

kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời 

gian; bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất. 

2. Phạm vi, đối tƣợng, đơn vị thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

2.1. Phạm vi thực hiện:  

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được 

thực hiện trên phạm vi cả nước, ở các cấp hành chính.  

2.2. Đối tượng thực hiện: 

 Đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: diện tích các loại đất, các loại đối 

tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý; tình hình quản lý và sử 

dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các 

ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây 
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dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công 

cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 

của Ủy ban nhân dân xã, phường và thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp; diện tích các đảo. 

2.3. Đơn vị điều tra: 

Đơn vị thực hiện điều tra kiểm kê gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã; các doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; ban quản lý rừng và các 

doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; các chủ đầu tư dự án nhà ở thương 

mại; các tổ chức sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, 

công trình công cộng có mục đích kinh doanh; các ban quản lý khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu chế xuất; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

3. Loại điều tra  

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là cuộc điều 

tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định của 

Luật Thống kê, Luật Đất đai và Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 

10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

4.1. Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 

năm 2019: 

 Thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đối với các 

loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất theo quy định tại 

Mục 1 Chương II của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 

2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (sau đây gọi là Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT); các chỉ tiêu loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng được 

Nhà nước giao quản lý đất phải kiểm kê, tổng hợp được quy định tại hệ thống 

biểu mẫu, Phụ lục số 02, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 

4.2. Nội dung kiểm kê đất đai chuyên đề thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là 

Chỉ thị số 15/CT-TTg), bao gồm: 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp nhà nước cổ phần hóa gồm: hình thức giao đất, thuê đất sử dụng; diện tích 

đất đang sử dụng, diện tích chưa sử dụng; diện tích đang sử dụng đúng mục đích; 

diện tích sử dụng vào mục đích khác; diện tích đang có tranh chấp; diện tích để bị 

lấn, bị chiếm; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (gồm tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất); tình hình cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. 

 Phiếu điều tra thực hiện theo mẫu số 01 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 
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dụng đất; việc tổng hợp kết quả theo Biểu số 01/CT15- Kiểm kê tình hình quản lý, 

sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.  

- Tình hình quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh 

nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp gồm: diện tích các loại đất đang sử dụng; diện 

tích chưa sử dụng; diện tích đất được Nhà nước giao có thu tiền, không thu tiền 

hoặc được thuê đất; diện tích sử dụng đúng mục đích, sử dụng không đúng mục 

đích được giao (như: tự ý chuyển sang sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phi nông 

nghiệp hoặc bố trí làm nhà ở cho người lao động); diện tích đang cho thuê, cho 

mượn; diện tích để bị lấn, bị chiếm; diện tích đang có tranh chấp; diện tích dự 

kiến sẽ bàn giao cho địa phương; diện tích đã đo đạc địa chính; tình hình cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Phiếu điều tra thực hiện theo mẫu số 02 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 

dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm 

nghiệp; việc tổng hợp kết quả vào các biểu gồm: Biểu số 2a/CT15 - Kiểm kê 

hiện trạng sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất 

nông, lâm nghiệp và Biểu số 2b/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất 

của các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp. 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại 

(đối với các dự án chưa hoàn thành, chưa bàn giao cho các đối tượng quản lý, sử 

dụng) gồm: diện tích theo hình thức giao đất, thuê đất; diện tích đang sử dụng 

đúng mục đích, sử dụng không đúng mục đích được giao, được thuê; diện tích 

chậm tiến độ theo dự án đầu tư được duyệt; diện tích chưa sử dụng; tình hình 

thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư; tình hình sử dụng căn hộ 

để ở tại dự án; tình hình cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.  

Phiếu điều tra thực hiện theo mẫu số 03 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 

dụng đất tại dự án xây dựng nhà ở thương mại; biểu tổng hợp kết quả theo Biểu 

số 03/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà 

ở thương mại. 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài 

công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh gồm: diện tích đất được 

giao, được thuê; diện tích sử dụng đúng mục đích, diện tích sử dụng vào mục 

khác; diện tích đang cho thuê, cho mượn; diện tích đang có tranh chấp; diện tích 

để bị lấn, bị chiếm; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (đối với 

công trình công cộng có mục đích kinh doanh); tình hình cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

Phiếu điều tra thực hiện theo mẫu số 01 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 

dụng đất; việc tổng hợp kết quả vào các biểu, gồm: Biểu số 04/CT15 - Kiểm kê 

tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công 
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lập; Biểu số 05/CT15 - Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các 

công trình công cộng có mục đích kinh doanh. 

- Tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích 

của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là quỹ đất công ích xã) gồm: vị trí, diện 

tích, hình thức để tập trung hay phân tán, tình hình sử dụng quỹ đất công ích xã 

vào mục đích nông nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 132 của Luật Đất đai 

tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; tình hình lập hồ sơ quản lý quỹ đất công 

ích xã; diện tích đất công ích đã sử dụng vào các mục đích khác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 132 của Luật Đất đai trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến 2019).  

Thực hiện theo các biểu gồm: Biểu số 06a/CT15 - Kiểm kê tình hình quản 

lý, sử dụng quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; Biểu số 06b/CT15 - Tổng 

hợp quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; Biểu số 06c/CT15 - Tổng hợp quỹ 

đất công ích của xã, phường, thị trấn đã sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 

hoặc để bồi thường cho người bị thu hồi đất trong 5 năm (từ 2015 - 2019). 

- Diện tích đất ngập nước ven biển gồm: diện tích đất ngập nước ven biển 

không thường xuyên tính từ đường mép nước biển lúc triều cường đến đường 

mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm và diện tích đất ngập nước ven 

biển thường xuyên tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm 

đến độ sâu 6 mét theo quy định của Luật Đa dạng sinh học để phục vụ cho việc 

theo dõi, đánh giá về tình hình sử dụng đất ngập nước và đề xuất các giải pháp 

tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên thiên nhiên các vùng đất ngập nước, góp 

phần nâng cao hiệu quả thực thi bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập 

nước trước áp lực của con người và tự nhiên.  

4.3. Một số chỉ tiêu theo Quyết định của Bộ trưởng: 

- Kiểm kê đối với diện tích đất sạt lở, bồi đắp theo các tiêu chí: Diện tích 

bị sạt lở, bồi đắp trong 5 năm qua theo loại đất; diện tích sạt lở vùng bờ sông; 

diện tích sạt lở vùng bờ biển.  

Thực hiện tổng hợp theo mẫu Biểu số 07/QĐ - Kiểm kê diện tích đất bị 

sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (2015 - 2019). 

- Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất theo các tiêu chí quản lý: diện tích hoàn thành xây dựng hạ tầng 

hoặc chưa xây dựng xong hạ tầng; diện tích để chuyển nhượng, cho thuê sản 

xuất kinh doanh, trong đó: diện tích đã chuyển nhượng, đã cho thuê để sản xuất 

kinh doanh và diện tích chưa cho thuê; tỷ lệ lấp đầy; tình hình cấp Giấy chứng 

nhận QSDĐ cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng và cho người sử dụng đất sản xuất 

kinh doanh. 

Phiếu điều tra thực hiện theo mẫu số 04 - Tờ kê khai tình hình quản lý, sử 
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dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; biểu tổng hợp số  

08/QĐ - Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất. 

- Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các đảo theo các tiêu chí: tổng diện tích; 

diện tích đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp; diện tích đang sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp; diện tích chưa sử dụng. 

Thực hiện tổng hợp theo mẫu Biểu số 09/QĐ - Tổng hợp diện tích đất các đảo. 

5. Phƣơng pháp thực hiện 

5.1. Đối với nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

định kỳ năm 2019: 

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ năm 2019 

được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 

5.2. Đối với các nội dung kiểm kê đất đai theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Quyết 

định của Bộ trưởng: 

a) Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản 

xuất nông, lâm nghiệp; các dự án xây dựng nhà ở thương mại; các công trình sự 

nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh: khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thực hiện bằng phương pháp điều 

tra trực tiếp kết hợp điều tra gián tiếp do cơ quan tài nguyên và môi trường cấp 

tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã thực hiện trên cơ sở 

tổ chức cho người sử dụng đất kê khai, kết hợp kiểm tra thực tế và hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tổng hợp, báo cáo.  

b) Kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích 

công ích; diện tích bị sạt lở, bồi đắp 

- Đối với diện tích bị sạt lở: sử dụng bản đồ kết quả điều tra kiểm kê năm 

2014 kết hợp với các loại bản đồ khác để xác định khoanh vẽ các diện tích bị sạt 

lở so với thực tế hiện trạng. 

- Đối với diện tích bồi đắp: được thực hiện bằng phương pháp điều tra 

trực tiếp do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện gắn với quá trình kiểm kê các nội 

dung theo định kỳ tại điểm 5.1 mục này để tổng hợp, báo cáo 

- Đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích: Ủy ban nhân 

dân cấp xã căn cứ vào các tài liệu cho thuê đất công ích của xã (hợp đồng thuê 

đất, sổ sách theo dõi việc cho thuê đất) và các loại bản đồ sử dụng cho quản lý 

đất đai ở địa phương (bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa, sơ đồ giao đất nông 

nghiệp theo Nghị định số 64/CP), kết hợp với bản đồ kiểm kê đất đai để tổng 
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hợp các thửa đất nông nghiệp công ích của xã; sử dụng phần mềm kiểm kê đất 

đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp kết quả kiểm kê đất nông 

nghiệp công ích của các cấp xã, huyện, tỉnh và cả nước. Địa phương đã thực 

hiện điều tra, kiểm kê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 

năm 2018 thì rà soát, cập nhật thay đổi, bổ sung theo yêu cầu tại điểm 4.2 mục 4 

của Phương án này để tổng hợp báo cáo. 

 c) Tổng hợp diện tích đất các đảo: Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp 

tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp huyện, 

xã thực hiện trên cơ sở các tài liệu bản đồ kiểm kê của các xã đảo, các loại bản 

đồ địa chính, bản đồ địa hình và các loại tài liệu hồ sơ hiện có khác có liên quan 

đến các đảo để xác định tên, diện tích các đảo, lập biểu tổng hợp. 

d) Kiểm kê đất ngập nước ven biển (tính từ đường mép nước biển lúc 

triều cường đến độ sâu 6 mét): được thực hiện bằng phương pháp điều tra trực 

tiếp do Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với một số Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trên cơ sở bản đồ, dữ liệu nền 

địa lý quốc gia và các kết quả đã thực hiện nghiên cứu hiện có về đa dạng sinh 

học của các hệ sinh thái ven biển, kết hợp điều tra, khoanh vẽ bổ sung đối với 

một số khu vực có biến động lớn.  

5.3. Việc tính toán, xử lý, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 áp dụng công nghệ thông tin theo phần mềm của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm độ chính xác và quản lý thống nhất số liệu. 

5.4. Đối với các chỉ tiêu kiểm kê chuyên đề tại điểm 4.2 và 4.3 mục 4 của 

Phương án này, căn cứ bản đồ kiểm kê đất đai năm 2019 cấp xã đã hoàn thành 

kết hợp với hồ sơ kê khai đã được kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường thể 

hiện vị trí các loại đất đã kiểm kê chuyên đề lên bản đồ kiểm kê (dạng số). 

5.5. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cấp để bảo đảm chất 

lượng số liệu kiểm kê và bản đồ hiện trạng sử dụng đất phản ánh đúng thực tế sử 

dụng đất: 

a) Tổng cục Quản lý đất đai, các Sở Tài nguyên và Môi trường và các 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thực hiện 

và kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 theo quy định tại Điều 22 của Thông tư số 

27/2018/TT-BTNMT. Việc kiểm tra được tiến hành trong tất cả các công đoạn ở 

các cấp, các địa phương, nhất là quá trình điều tra khoanh vẽ, tổng hợp số liệu ở 

cấp xã;  

b) Trước khi tiếp nhận kết quả kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của các cấp,  

cơ quan tiếp nhận phải kiểm tra thẩm định về các nội dung theo quy định tại 

Điều 22 của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, trong đó:  
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- Tổng cục Quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan ở Trung ương: tổ 

chức kiểm tra bằng nhiều hình thức (cử đoàn kiểm tra trực tiếp tại đơn vị thực 

hiện, kiểm tra thông qua sử dụng ảnh viễn thám, kiểm tra bằng việc so sánh đối 

chiếu với các bản đồ, hồ sơ quản lý…); sử dụng các phương tiện công cụ hiện 

đại để kiểm tra như: các phần mềm tin học, sử dụng ảnh viễn thám để kiểm tra 

diện tích một số loại đất đặc thù trong việc khoanh vẽ, tổng hợp số liệu của tối 

thiểu 4 đơn vị cấp xã thuộc 2 đơn vị cấp huyện của một số tỉnh, thành phố. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc khoanh vẽ, tổng hợp số liệu 

của tối thiểu 4 đơn vị cấp xã thuộc mỗi đơn vị cấp huyện. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc khoanh vẽ của 1/3 tổng 

diện tích của mỗi xã trên địa bàn huyện và việc tổng hợp số liệu của tất cả các xã 

trong huyện. 

6. Thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành ở từng cấp  

6.1. Thời điểm chốt số liệu để kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước tính đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2019.  

6.2. Thời điểm triển khai việc điều tra, thu thập thông tin và thời hạn hoàn 

thành, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 như sau: 

- Cấp xã triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 

8 năm 2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16 tháng 01 năm 2020; 

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01 tháng 3 năm 2020; 

- Cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề từ ngày 01 

tháng 8 năm 2019; hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh 

trước ngày 16 tháng 4 năm 2020; 

- Cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16 tháng 6 

năm 2020; 

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trước ngày 16 tháng 01 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả 

về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 4 năm 2020. 

7. Hồ sơ giao nộp kết quả kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

7.1. Đối với nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

định kỳ năm 2019:  

- Hồ sơ giao nộp kết quả kiểm kê đất đai định kỳ năm 2019 của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 của Thông tư số 

27/2018/TT-BTNMT;  
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- Hồ sơ giao nộp kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân các cấp và Tổng cục Quản lý đất đai được thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 

7.2. Đối với nội dung kiểm kê chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và 

quyết định của Bộ trưởng:  

a) Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã giao nộp: 

- Biểu số 06a/CT15 - Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông 

nghiệp sử dụng vào mục đích công ích;  

- Biểu số 06b/CT15 - Kiểm kê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích 

công ích của xã, phường, thị trấn; 

- Biểu số 06c/CT15 - Kiểm kê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích 

công ích đã sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc để bồi thường cho 

người bị thu hồi đất trong 5 năm (từ 2015 - 2019); 

- Biểu số 07/QĐ: Kiểm kê diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (từ 

2015 - 2019). 

b) Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện giao nộp: Biểu kiểm kê tình hình 

quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích và Biểu kiểm kê 

diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp trong 5 năm (từ 2015 - 2019) của toàn huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (biểu số 06b/CT15; 06c/CT15 và 07/QĐ). 

c) Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nộp gồm: 

- Tờ kê khai về tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng và các doanh 

nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các 

công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh 

doanh (01 bộ dạng số theo các mẫu số 01, 02, 03 và 04 ban hành kèm theo 

Phương án này);  

- Biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất 

của các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; biểu 

kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; 

biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình công cộng 

có mục đích kinh doanh; biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công 

ích của xã, phường, thị trấn; biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; biểu kiểm kê diện tích đất bị sạt 

lở, bồi đắp và biểu tổng hợp diện tích đất các đảo (01 bộ số và bản giấy theo 

mẫu ban hành kèm theo Phương án này) của toàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 
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d) Hồ sơ của cả nước gồm: 

- Biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất 

của các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; biểu 

kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; 

biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình công cộng 

có mục đích kinh doanh; biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công 

ích của xã, phường, thị trấn; biểu kiểm kê tình hình quản lý, sử dụng đất các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; biểu kiểm kê diện tích đất bị sạt 

lở, bồi đắp và biểu tổng hợp diện tích đất các đảo. 

- Biểu tổng hợp tình hình đất ngập nước ven biển. 

7.3. Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 

Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của các cấp xã, huyện, ngoài các 

nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT, còn phải phân tích, đánh giá chi tiết tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất 

nông nghiệp vào mục đích công ích, diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp ở địa 

phương.  

Riêng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của cấp tỉnh và cả nước, 

ngoài các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 

27/2019/TT-BTNMT, còn phải phân tích, đánh giá chi tiết tình hình quản lý, sử 

dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; các 

ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; đất tại các dự 

án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài 

công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử 

dụng vào mục đích công ích; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp và diện tích đất các đảo; trên cơ sở đó đề 

xuất các giải pháp để tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

của các đối tượng này. 

8. Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019  

- Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do 

ngân sách nhà nước bảo đảm. Ngân sách trung ương bảo đảm các nhiệm vụ do 

các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện; ngân sách địa phương bảo đảm các 

nhiệm vụ do các cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện theo phân cấp hiện hành. 

- Căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí kinh phí trong 

năm 2019 từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện kiểm kê đất đai và lập 
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bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương. 

9. Kế hoạch tiến hành 

9.1. Công tác chuẩn bị thực hiện kiểm kê đất đai ở các cấp gồm các nội 

dung quy định tại khoản 1, Điều 20 của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT được 

hoàn thành trong tháng 7 năm 2019, cụ thể như sau: 

a) Ở Trung ương 

- Trước tháng 7 năm 2019 phải hoàn thành các công việc gồm: xây dựng 

Đề án, kế hoạch thực hiện; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kiểm kê, lập bản đồ hiện 

trạng; chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai, hạ tầng đường 

truyền công nghệ thông tin; chỉ đạo lập phương án, dự toán kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương xong trong 

tháng 7 năm 2019; 

- Trước tháng 10 năm 2019 phải hoàn thành việc chuẩn bị và cung cấp bình 

đồ ảnh viễn thám của 76 đơn vị cấp xã, thuộc 39 huyện của 19 tỉnh, thành phố để 

phục vụ cho việc kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019 ở cấp xã. 

b) Ở Địa phương 

- Đối với cấp tỉnh và cấp huyện phải hoàn thành các công việc chuẩn bị 

xong trước tháng 7 năm 2019; 

- Đối với cấp xã phải hoàn thành các công việc chuẩn bị xong trước ngày 

01 tháng 8 năm 2019. 

9.2. Tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai theo các nội dung quy định tại 

khoản 2, Điều 20 của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT và mục 3 của Phương 

án này, cụ thể như sau: 

a) Từ ngày 01 ngày 8 năm 2019 đến trước ngày 16 tháng 01 năm 2020  

- Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành tập trung tổ chức chỉ đạo, thực 

hiện và hoàn thành việc kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại xã, 

phường, thị trấn trên phạm vi cả nước và báo cáo kết quả về cấp huyện trước 

ngày 16 tháng 01 năm 2020; 

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo, thực hiện và hoàn thành việc 

kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trước ngày 16 tháng 01 năm 2020. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan 

hoàn thành tổ chức thực hiện kiểm kê chi tiết đối với đất do doanh nghiệp nhà 

nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang quản lý sử dụng; đất do các ban 
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quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; các dự án xây 

dựng nhà ở thương mại; các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình 

công cộng có mục đích kinh doanh; quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích 

xã; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt 

lở, bồi đắp và diện tích đất các đảo. 

- Tổng cục Môi trường chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kiểm kê đất ngập 

nước ven biển (nằm ngoài mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm, tính 

đến độ sâu 6 m theo quy định của Luật Đa dạng sinh học). 

b) Từ ngày 16 tháng 01 năm 2020 đến trước ngày 16 tháng 4 năm 2020 

- Ủy nhân dân cấp huyện chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định kết 

quả của cấp xã; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện và nộp báo cáo lên Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trước ngày 01 tháng 3 năm 2020; 

- Ủy nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định kết 

quả của cấp huyện; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp tỉnh và nộp báo cáo về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 4 năm 2020. 

c) Tổng cục Quản lý đất đai phải hoàn thành việc thẩm định kết quả của 

cấp tỉnh; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất của các vùng và cả nước trình Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 16 tháng 6 năm 2020. 

Tổng cục Môi trường hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê 

đất ngập nước ven biển trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 

6 năm 2020. 

d) Tổng kết kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2019 hoàn thành trong 

Quý IV năm 2020. 

e) In ấn và phát hành kết quả kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2019 dự 

kiến sẽ hoàn thành trong Quý I năm 2021. 

10. Tổ chức thực hiện 

10.1. Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường 

tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ; xây dựng, hoàn thiện phần 

mềm kiểm kê đất đai cung cấp cho các địa phương sử dụng; kiểm tra, đôn đốc 

các địa phương trong cả nước thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng 

quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT và Phương án này.  

10.2. Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện 



12 

kiểm kê đất ngập nước ven biển (nằm ngoài mép nước biển thấp nhất trung bình 

nhiều năm, đến độ sâu 6 m theo quy định của Luật Đa dạng sinh học). 

10.3. Cục Viễn thám quốc gia chịu trách nhiệm cung cấp bình đồ ảnh viễn 

thám phục vụ cho kiểm tra việc việc khoanh vẽ lập bản đồ kiểm kê đất đai và tổng 

hợp số liệu kiểm kê của một số xã có bình đồ ảnh viễn thám thuộc một số tỉnh, 

thành phố để kiểm tra.  

10.4. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với 

Tổng cục Quản lý đất đai kiểm tra, rà soát, cung cấp hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính; diện tích và bản đồ các khu vực còn tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh 

tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2019. 

10.5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm kê đất quốc phòng, 

đất an ninh và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp; đồng thời 

tổng hợp kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên phạm vi cả nước gửi 

về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo 

đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 

10.6. Tổng cục quản lý đất đai chủ trì dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo và Tổ giúp việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019 trình Lãnh đạo Bộ quyết định. 

10.7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 

Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019 để tổ chức chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo lập 

phương án và dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019, đồng thời gửi phương án và dự toán đã phê duyệt về Bộ Tài chính và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, phổ biến, quán triệt và giao nhiệm vụ cụ 

thể cho từng ngành, từng cấp triển khai thực hiện và xem xét phê duyệt kết quả kịp 

thời; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình 

thực hiện để bảo đảm hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đầy đủ nội dung, 

đúng thời gian, với chất lượng cao nhất gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể; chuẩn bị các loại bản đồ, tài 

liệu liên quan phục vụ cho kiểm kê đất đai ở địa phương; rà soát, chỉ đạo việc 

kiểm kê đối với các khu vực có tranh chấp, chưa thống nhất về đường địa giới 

hành chính các cấp; tuyên truyền cho người dân về chủ trương, kế hoạch kiểm 

kê; tập huấn, hướng dẫn cho các cấp, các lực lượng tham gia thực hiện kiểm kê 

đất đai ở địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện và 

thẩm định kết quả của các cấp, nhất là cấp xã; đồng thời thực hiện việc kiểm kê 

chuyên đề đối với đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ 
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phần hóa đang quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh 

nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; 

đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có 

mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo Chỉ 

thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; diện tích đất ngập nước, đất khu 

bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 

16 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học; đất các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp và diện tích các đảo theo 

Phương án này.   

       Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ Phương án hướng dẫn trên đây để xây dựng 

phương án thực hiện cụ thể của địa phương, đơn vị và tổ chức chỉ đạo thực hiện 

theo đúng kế hoạch để bảo đảm hoàn thành việc kiểm kê hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019 đúng yêu cầu, quy định.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ 

Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện thống nhất./. 
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