
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:            /BTNMT-TCQLĐĐ 

V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

 

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

 
Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2022 

    

Kính gửi: ………………………………………………….. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai.  

Để hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xin gửi Quý Cơ quan, đơn vị dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, đề nghị Quý Cơ 

quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản và gửi về Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 

để tổng hợp và báo cáo Chính phủ (bản số đề nghị gửi theo địa chỉ 

ktkdung@monre.gov.vn).  

(Xin gửi kèm theo hồ sơ gồm: (1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ; (2) Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của 

các Quý Cơ quan, đơn vị./. 

         :  
- Như trên; 

- TTg Phạm Minh Chính (để b/c); 

- Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để góp ý); 

- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CSPC). 
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Lê Minh Ngân  
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DANH SÁCH CÁC BỘ, NGHÀNH, ĐỊA PHƯƠNG  

GỬI LẤY Ý KIẾN 

 

    I. Các Bộ, cơ quan ngang bộ 

1. Bộ Quốc phòng  

2.  Bộ Công an 

3. Bộ Ngoại giao 

4. Bộ Nội vụ 

5. Bộ Tư pháp 

6. Bộ Công Thương 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

8. Bộ Xây dựng 

9. Bộ Tài chính  

10.  Bộ Giao thông vận tải 

11.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

12.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

13.  Bộ Khoa học và Công nghệ 

14.  Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội 

15.  Bộ Thông tin và Truyền thông 

16.  Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

17.  Bộ Y tế 

18.  Văn phòng Chính phủ; 

19.  Ngân hàng Nhà nước 

20.  Thanh tra Chính phủ 

21.  Ủy ban dân tộc 

II. Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

2. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

3. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) 

4. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) 

5. Hiệp hội Bất động sản Hồ Chí Minh (HOREA) 

III. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
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