Vn phòng Chính ph va có vn bn truyn t ý kin ch o ca Th tng Chính ph v vic tng kt thi hành Lut t ai.
Vn bn nêu rõ, ngày 29/12/2020, Trng Ban Ch o tng kt thi hành Lut t ai và xây dng d án Lut t ai (sa
i) ã ban hành Quyt nh s 548/Q-BC v k hoch tng kt thi hành Lut t ai và xây dng d án Lut t ai (sa i),
trong ó ã phân công c th cho các b, ngành, a phng trin khai tng kt thi hành Lut t ai.
công tác tng kt thi hành Lut t ai m bo úng tin và cht lng, Th tng Chính ph yêu cu các b, c quan
ngang b, c quan thuc Chính ph, UBND các tnh, thành ph trc thuc Trung ng khn trng t chc tng kt thi
hành Lut t ai và gi báo cáo tng kt v B Tài nguyên và Môi trng theo úng k hoch ca Ban Ch o (UBND
các tnh, thành ph trc thuc Trung ng hoàn thành trc 15/5/2021; các b, c quan ngang b, c quan thuc
Chính ph hoàn thành trc 30/6/2021).
B Tài nguyên và Môi trng ch ng rà soát các ni dung công vic nêu trong Quyt nh s 548/Q-BC phi hp
vi các c quan, n v có liên quan trin khai các hot ng và báo cáo theo úng k hoch ã c phê duyt.
Theo k hoch, tng kt thi hành Lut t ai tp trung các ni dung c bn nh: ánh giá chng chéo, mâu thun và
không thng nht gia Lut t ai nm 2013 vi lut chuyên ngành có liên quan và s phù hp; kt qu t chc thc
hin các quy nh ca pháp lut v t ai; ánh giá nhng kt qu t c ca Lut t ai và thc tin thi hành trong vic nâng
cao cht lng công tác qun lý nhà nc v t ai; nhng hn ch, bt cp trong các quy nh ca Lut t ai, các vn bn
quy nh chi tit thi hành và thc tin t chc thc hin quy nh ca Lut; xác nh và phân tích rõ nguyên nhân
khách quan và ch quan ca nhng hn ch, bt cp ó.
Bên cnh ó, xut, kin ngh, sa i, b sung nhng ni dung ca Lut t ai và các pháp lut khác có liên quan.
Th tng Chính ph yêu cu vic tng kt phi c thc hin nghiêm túc, khách quan và toàn din trên phm vi
toàn quc, trin khai n tng b, ngành và các a phng; bo m tin , hiu qu, tit kim. Ni dung tng kt phi thit
thc, phn ánh úng thc t; da trên kt qu ánh giá, tng kt ca b, ngành, a phng và các c quan, t chc có
liên quan, ng thi tham kho ý kin ánh giá ca công dân, t chc, nhà khoa hc, nhà qun lý và doanh
nghip.
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