
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

V/v triển khai văn bản hợp nhất 

số 07/VBHN-BTNMT ngày 

28/02/2022 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. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 4 năm 2022 

     Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. 

Căn cứ văn bản Hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 28tháng 02 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất 

đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

Thực hiện văn bản số 2780/UBND-VP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc triển khai văn bản Hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT về Thông 

tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện văn bản Hợp nhất nêu trên của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định”. 

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 

1522/STNMT-CCQLĐĐ triển khai văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 

28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai văn bản Hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT  

nêu trên và yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiên cứu thực hiện tại đơn vị; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu thực hiện tại đơn vị 

và có văn bản triển khai đến các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quản lý biết và thực 

hiện theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị có văn bản 

phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

để được hướng dẫn. 

(Đính kèm văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT về Thông tư quy định về 

thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ) 

Trân trọng ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KH-TC.ThànhHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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