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 V/v báo cáo kết quả thống kê đất đai 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân  .................................................................................................... 
 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và 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, thời gian giao nộp báo cáo 

kết quả thống kê đất đai năm 2022 cấp tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phải thực hiện trước ngày 23 tháng 02 năm 2023. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 

3 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được kết quả báo cáo 

thống kê đất đai năm 2022 của tỉnh/thành phố.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố 

khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thực hiện thống kê đất đai 2022 

về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời làm cơ sở đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của 

Quý Ủy ban./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Sở TNMT (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TH (VP), CQHPTTNĐ, CĐKDLTTĐĐ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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