
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /STNMT-TTr
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 

09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 
09/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung 
quy định về hồ sơ địa chính, về bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, đất phi nông 
nghiệp bị thu hồi, về thống kê, kiểm kê đất đai, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xác 
định giá đất, giao đất, cho thuê đất cho Công ty nông, lâm nghiệp, …. Thông tư 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.

Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng quy định, Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường: 

1. Đối với các các phòng, đơn vị thuộc Sở:
1.1. Yêu cầu các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở
- Bằng các hình thức phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, đơn vị mình những nội 
dung của Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT.

- Theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình rà soát, nghiên cứu, 
tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, 
đúng các quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-
BTNMT (kể từ ngày 01/9/2021).

1.2. Phòng Nghiệp vụ Quản lý đất đai, Giá đất, Đo đạc bản đồ và Viễn 
thám, Kế hoạch Tài chính, Thanh tra, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

- Rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành 
trong lĩnh vực đất đai đang còn hiệu lực thi hành có liên quan đến một hoặc một 
số nội dung thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của phòng, đơn vị mình từ 
đó tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho kịp thời và phù hợp. 
Đối với các văn bản quy phạm pháp luật đang sửa đổi, bổ sung hoặc đang xây 
dựng theo hướng ban hành mới để thay thế, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp với các quy định đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-



BTNMT.
Yêu cầu việc rà soát phải lập theo mẫu phiếu và hồ sơ rà soát theo đúng 

quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Kết quả rà soát gửi về Thanh tra Sở (đ/c 
Tiến) trước ngày 15/8/2021 để tổng hợp, báo cáo.

- Rà soát lại nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trách nhiệm 
và phạm vi tham mưu của phòng, đơn vị mình trên địa bàn tỉnh đã được cấp có 
thẩm quyền công bố, công khai từ đó chủ động đề xuất, tham mưu công bố, 
công khai lại cho phù hợp quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT.

1.3. Văn phòng Sở hướng dẫn các phòng, đơn vị trong việc rà soát, công 
bố, công khai thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính đảm bảo đúng 
quy định hiện hành.

1.4. Thanh tra Sở hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý kết quả rà 
soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai do UBND tỉnh ban hành theo đề 
nghị của các phòng, đơn vị đảm bảo kịp thời.  

1.5. Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải toàn văn văn bản này và 
Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT trên Trang thông tin điện tử của Sở để các 
phòng, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu được thuận lợi.

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã:
2.1. Chỉ đạo đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của Luật Đất đai, các nội dung cơ bản của Thông tư số 09/2021/TT-
BTNMT để người dân trên địa bàn nắm được. 

2.2. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền 
sử dụng đất nghiên cứu, tham mưu thực hiện đúng quy định các nội dung đã 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT.   

Yêu cầu các phòng, đơn vị, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã 
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Phòng TNMT cấp huyện;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thực
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