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Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh 

Lào Cai về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật); Văn phòng UBND 

tỉnh tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), như sau: 

1. Tại khoản 36, Điều 3, Chương I, Dự thảo Luật ghi “Nhà nước cho thuê 

quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê quyền sử dụng đất cho đối 

tượng có nhu cầu sử dụng đất”; 

- Đề nghị sửa đổi thành “Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây 

gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban 

hành quyết định cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn cho đối tượng có nhu 

cầu sử dụng đất”. 

2. Tại khoản 40, Điều 3, Chương I, Dự thảo Luật ghi “Nhà nước thu hồi 

đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà 

nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm 

pháp luật về đất đai hoặc thu hồi đất được Nhà nước giao quản lý”; 

- Đề nghị sửa đổi thành “Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết 

định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất 

hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai hoặc thu hồi 

đất được Nhà nước giao quản lý hoặc người đang sử dụng đất nhưng chưa có 

giấy tờ về quyền sử dụng đất”. Lý do: Bổ sung cho đầy đủ đối tượng thu hồi 

đất. 

3. Tại khoản 2, Điều 160, Chương XII: Đề nghị bổ sung Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư vào thành phần Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 

- Lý do: Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đang phối hợp với Bộ Công an sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu đất đai cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc tra cứu, quản lý thông tin chủ sỡ 
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hữu đất và các thành viên trong gia đình để thuận tiện cho các giao dịch về thủ 

tục hành chính về đất đai. 

4. Tại khoản 3 Điều 175, Mục 2, Chương XIII, Dự thảo Luật ghi “Đối với 

diện tích đất mà tổ chức sử dụng đất đã giải thể; diện tích đất bàn giao cho địa 

phương theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định việc sử dụng vào mục đích theo quy hoạch sử dụng đất như sau…”; 

- Đề nghị sửa đổi thành “Đối với diện tích đất mà tổ chức sử dụng đất đã 

giải thể; diện tích đất bàn giao cho địa phương theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc sử dụng vào mục đích 

theo quy hoạch sử dụng đất như sau…” 

5. Tại khoản 1, Điều 196, Mục 2, Chương XIII, Dự thảo Luật ghi “Đất sử 

dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để thăm dò, khai thác, chế biến 

khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành 

lang an toàn trong hoạt động khoáng sản.”; 

- Đề nghị sửa đổi thành “Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm 

đất để khai thác, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt 

động khoáng sản và hành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản.”. Hoặc bổ 

sung thêm 01 Điều về Đất sử dụng để thăm dò khoáng sản. 

- Lý do: Hoạt động thăm dò chưa phải là hoạt động khai thác khoáng sản 

6. Tại điển d, khoản 3, Điều 196, Mục 2, Chương XIII, Dự thảo Luật ghi 

“Trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản mà không sử dụng lớp đất mặt hoặc 

không ảnh hưởng đến việc sử dụng mặt đất thì không phải thuê đất mặt”. 

- Đề nghị làm rõ: 

+ Định lượng “không ảnh hưởng” đến lớp đất mặt.  

+ Trường hợp không phải thuê đất mặt thì có phải thuê đất công trình 

ngầm không? Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện như thế nào? 

Văn phòng UBND tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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