
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

                    Số:         
V/v tuyên truyền Kế hoạch 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 

 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                   trực thuộc Trung ương       

       

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

hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi), Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành 

phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài 

truyền thanh cấp xã và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân trên địa bàn được biết về việc sửa đổi Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân 

dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích 

Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó cần tập trung vào một số 

nội dung sau: 

 1. Thông tin về nội dung cần lấy ý kiến Nhân dân bao gồm: Bố cục, nội 

dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đặc biệt, tập trung 

một số vấn đề của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên quan trực tiếp đến 

người dân ở cơ sở như:  

 - Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng;  

 - Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;  

 - Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  

 - Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;  

 - Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;  

 - Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;  

 - Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

 2. Thông tin về hình thức lấy ý kiến Nhân dân:  

 - Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) và gửi đến Bộ Tài 

nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, 



2 
 
quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: 

luatdatdai@monre.gov.vn.  

 - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối 

với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai@monre.gov.vn. 

 3. Thông tin về thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu 

từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. 

 (Có Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 gửi kèm theo) 

 Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, DTL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Lê Hương Giang 
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