
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Số:            /BTNMT-ĐĐ 

V/v tổ chức Đoàn công tác theo dõi, đôn 

đốc, 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 02 năm 2023 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

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), Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch 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 

Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đoàn công tác để theo dõi, đôn đốc việc tổ 

chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Tại tỉnh Hòa Bình: ngày 24 tháng 02 năm 2023 (Thứ Sáu).  

- Tại tỉnh Lạng Sơn: ngày 27 tháng 02 năm 2023 (Thứ Hai). 

- Tại tỉnh Thái Bình: ngày 01 tháng 03 năm 2023 (Thứ Tư). 

- Tại tỉnh Quảng Nam: ngày 14 tháng 2 năm 2023 (Thứ Ba). 

- Tại tỉnh Gia Lai: ngày 08 tháng 3 năm 2023 (Thứ Tư). 

- Tại tỉnh Nghệ An: ngày 10 tháng 3 năm 2023 (Thứ Sáu). 

- Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: ngày 13 tháng 3 năm 2023 (Thứ Hai). 

- Tại thành phố Cần Thơ: ngày 15 tháng 3 năm 2023 (Thứ Tư). 

2. Chủ trì: 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà hoặc Lãnh đạo Bộ Tài nguyên 

và Môi trường do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng phân công. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Thành phần:  

- Về phía Đoàn công tác: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng 

đoàn; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, một số Bộ, ngành có liên quan và các đơn vị trực 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức: Lãnh đạo HĐND, 

UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông 
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dân tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, 

thành thị (do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề xuất và mời). 

- Về phía thành phần các tỉnh tham dự: đại diện Lãnh đạo UBND Tỉnh, 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và một số cơ quan địa phương do UBND Tỉnh mời. 

4. Địa điểm: cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tại mục 1 Công văn này bố trí. 

5. Nội dung làm việc: 

- Các tỉnh tham gia buổi làm việc báo cáo tình hình triển khai 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). 

- Lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mà trọng tâm 09 nhóm vấn 

đề nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân nhân dân tỉnh, thành 

phố: Cần Thơ, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, 

Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện bảo 

đảm để làm việc với Đoàn công tác và các tỉnh, thành phố có liên quan nhằm đảm 

bảo thời gian thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP, 

Quyết định số 120/QĐ-BTNMT. 

Chi tiết liên hệ bà Đặng Thị Phương Thủy, Chuyên viên Vụ đất đai - điện 

thoại: 0902.248.737 hoặc email: dtpthuy@monre.gov.vn). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg Phạm Minh Chính (để báo cáo) 

- PTTg Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- TT Nguyễn Thị Phương Hoa; 

- UBKT, UBPL của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc Hội; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ; 

- Các cục: QH&PTTNĐ; ĐK&DLTTĐĐ; 

- Viện CLCSTNMT; 

- Lưu: VT, VP(TH), ĐĐ. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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Phụ lục. Nội dung trọng tâm lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 
(Ban hành kèm theo Công văn số ......./BTNMT-ĐĐ ngày      tháng 02 năm 2023  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT 
ĐỊA ĐIỂM  

TỔ CHỨC 

TỈNH/THÀNH PHỐ  

THAM DỰ 
NỘI DUNG LÀM VIỆC 

1 Tỉnh Hòa Bình 

Thành phần các tỉnh Hòa 

Bình, Tuyên Quang, Hà 

Giang, Sơn La, Điện Biên, 

Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai. 

Các nội dung tập trung vào (1) 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, giá đất; (2) Chính 

sách đất đai cho đồng bào dân 

tộc thiểu số; (3) Đất sử dụng 

cho hoạt động khoáng sản; (4) 

Đất nông, lâm trường; (5) Đất 

đa mục đích. 

2 Tỉnh Lạng Sơn 

Thành phần các tỉnh Lạng 

Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Thái Nguyên, Bắc Giang, 

Quảng Ninh. 

Các nội dung tập trung vào (1) 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, giá đất; (2) Đất khu 

kinh tế, khu công nghiệp; (3) 

Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản; (4) Chính sách đất 

đai cho đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

3 Tỉnh Thái Bình 

Thành phần các tỉnh, thành 

phố Hà Nội, Thái Bình, Hải 

Phòng, Nam Định, Hải 

Dương, Ninh Bình, Hà 

Nam, Hưng Yên, Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh. 

Các nội dung tập trung vào (1) 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; (2) Thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, giá 

đất; (3) Quản lý sử dụng đất 

nông nghiệp; (4) Đất tôn giáo, 

tín ngưỡng. 

4 Tỉnh Nghệ An 

Thành phần các tỉnh  Thanh 

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa Thiên - Huế. 

Các nội dung tập trung vào (1) 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, giá đất; (2) Đất có 

mặt nước ven biển; (3) Đất đa 

mục đích; (4) Chính sách đất 

đai cho đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

5 Tỉnh Quảng Nam 

Thành phần các tỉnh, thành 

phố Đà Nẵng, Bình Định, 

Quảng Nam, Phú Yên, 

Khánh Hòa, Quảng Ngãi. 

Các nội dung tập trung vào (1) 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, giá đất, phát triển 

quỹ đất; (2) Đất có mặt nước 

ven biển; (3) Đất đa mục đích. 

6 Tỉnh Gia Lai 

Thành phần các tỉnh Gia 

Lai,  Kon Tum, Đắk Lắk, 

Đắk Nông, Lâm Đồng 

Các nội dung tập trung vào (1) 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, giá đất, phát triển 

quỹ đất; (2) Đất nông, lâm 



 

4 

trường; (3) Chính sách đất đai 

cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

7 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Thành phần các tỉnh, thành 

phố  Hồ Chí Minh, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Bình Dương, 

Bình Phước, Tây Ninh, 

Bình Thuận, Ninh Thuận, 

Đồng Nai 

Các nội dung tập trung vào (1) 

Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, giá đất, phát triển 

quỹ đất; (2) Đất khu kinh tế, 

khu công nghiệp; (3) Đất công 

trình ngầm, công trình trên 

không; (4) Đất đa mục đích; 

(5) Đất có mặt nước ven biển. 

8 Thành phố Cần Thơ 

Thành phần các tỉnh, thành 

phố Cần Thơ, An Giang, 

Hậu Giang, Kiên Giang, 

Long An, Đồng Tháp, Trà 

Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau, 

Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến 

Tre, Tiền Giang 

Các nội dung tập trung vào 

(1) Thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư, giá đất, 

phát triển quỹ đất; (2) Đất có 

mặt nước ven biển; (3) Đất 

tôn giáo, tín ngưỡng. 
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