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 Kính gửi: Các Hội thành viên    

                             ------- 

      Ngày 17/2/2023 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có công văn số 

2351/MTTQ-BTT về việc lấy ý kiến Nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi 

      Thường trực Liên hiệp Hội đề nghị các Hội thành viên triển khai đến hội viên để 

thực hiện văn bản trên. Nội dung tham gia ý kiến góp ý đối với toàn bộ dự thảo Luật 

Đất đai sửa đổi, trong đó tập trung vào các nội dung: Giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự thủ tục lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các 

trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để 

thực hiện các dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận quyền sử dụng đất; việc cho phép 

chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên 

tắc xác định giá đất, bảng giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chế 

độ sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp; chính sách đất đai đối 

với nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động. Toàn văn dự thảo luật được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại đường Link: 

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-lay-

y-kien-lan-hai-11923010312182186.htm 

      Ý kiến tham gia gửi về Liên hiệp hội theo địa chỉ lienhiephoitq@gmail.com trước 

ngày 10/3/2023 để tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 
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