
 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /BTNMT-TCQLĐĐ 

V/v thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định thí điểm trình tự, thủ tục chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 

ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội  

 

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 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 

917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 ban hành Danh mục và phân công cơ 

quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành chi tiết các luật, nghị 

quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã soạn thảo dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ quy định thí điểm trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa để triển khai thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 

số 55/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số 

cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

Ngày  22 tháng 8 năm 2022, Bộ đã có Công văn số 4871/BTNMT-

TCQLĐĐ gửi xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhận được ý kiến của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa mà chưa nhận được ý kiến của các Bộ, ngành 

có liên quan. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để 

đảm bảo thời hạn trình theo Quyết định số 917/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ quy định thí điểm trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 

Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo trình tự, thủ 

tục rút gọn. Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Bộ hồ sơ dự thảo Quyết định 

nêu trên để thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. 

Hồ sơ gồm có: 

1. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định. 

2. Dự thảo Quyết định Quy định thí điểm về trình tự, thủ tục chấp thuận 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500 ha thuộc thẩm quyền 

của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

3. Bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý. 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của 

Quý Bộ./ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, VP(TH),TCQLĐĐ(CQHĐĐ). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 

 

Lê Minh Ngân 
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