
 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:            /BTNMT-TCQLĐĐ 

V/v đề nghị thẩm định đối với dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Luật Ban hành quy phạm pháp luật và nhiệm vụ được Chính phủ 

giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.  

Dự thảo Nghị định đã được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử 

của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi 

văn bản xin ý kiến của của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường gửi đến Bộ Tư pháp hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. Đề nghị Quý Bộ tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định nêu trên 

theo quy định trước khi trình Chính phủ. 

Hồ sơ thẩm định gồm: 

1. Công văn đề nghị thẩm định; 

2. Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định; 

3. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

4. Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định. 

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

các Quý Cơ quan, đơn vị./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TTg Phạm Minh Chính (để b/c); 

- Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c); 

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

- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CSPC). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân  
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