
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Số:           /BGDĐT-KHCNMT 

     

    V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân  

đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023 

         

 

Kính gửi:  - Các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và      

  trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra và đơn vị thuộc Bộ  

Giáo dục và Đào tạo. 

                

Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính 

phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, 

viện nghiên cứu và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra và đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau 

đây gọi chung là đơn vị) tiến hành tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi). 

1. Đối tượng lấy ý kiến: Cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa 

học, nhà quản lý. 

2. Nội dung lấy ý kiến:  

a) Toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật 

trình bày của dự thảo Luật. 

b) Một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nêu tại Phụ lục 

II kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022, gồm: (1) Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, 

thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử 

dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử 

dụng đất. 

3. Hình thức lấy ý kiến: 

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các 

đối tượng lấy ý kiến, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc qua hộp thư điện từ: 

luatdatdai@monre.gov.vn. 

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý tại đơn vị. 



  

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân tại địa chỉ 

website: luatdatdai.monre.gov.vn. 

4. Thời hạn gửi báo cáo kết quả: 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đơn 

vị đề nghị trình bày theo Đề cương báo cáo nêu tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 

số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 và gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ Môi 

trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 28 tháng 02 

năm 2022, đồng thời gửi báo cáo định dạng file PDF và file word qua địa chỉ email: 

tvha@moet.gov.vn để tổng hợp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các đơn vị 

không có ý kiến góp ý cũng cần gửi báo cáo bằng văn bản về các công việc đã triển 

khai theo hướng dẫn tại Công văn này. 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2022 của Chính phủ được đăng tải trên website: luatdatdai.monre.gov.vn 

(https://luatdatdai.monre.gov.vn/tai-lieu-du-thao-luat).  

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Trần Thị Việt Hà, Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT 0904213774, email: tvha@moet.gov.vn. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, KHCNMT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Phúc 
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