
Kính gửi: ……………………………………………………………… 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

6457/VPCP-NN ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo 

chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 

năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực 

hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Ban 

hành Kế hoạch thực hiện . 

Để hoàn thiện nội dung trước khi trình Chính phủ ban hành, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường gửi nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ (kèm 

theo Công văn này) đến Quý cơ quan để xin ý kiến góp ý. 

 Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai), số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 23 tháng 8 năm 2019  (bản số đề nghị gửi 

theo địa chỉ vuchinhsachvaphapche@gdla.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để biết); 

- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, VP (TH); TCQLĐĐ (CSPC). 

     KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Phương Hoa 

  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /BTNMT-TCQLĐĐ 

V/v góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 82/2019/QH14 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019 

mailto:vuchinhsachvaphapche@gdla.gov.vn
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