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Số: 6860/VPCP-PL 
V/v Báo cáo nghiên cứu, rà soát  

các luật của Bộ Xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

 

           Kính gửi:  

- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Tư pháp. 

 
Về Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát đề nghị xây dựng các Luật điều chỉnh 

về: Quy hoạch đô thị và nông thôn (Báo cáo số 115/BC-BXD ngày 29 tháng 9 năm 

2022); Quản lý và phát triển đô thị (Báo cáo số 118/BC-BXD ngày 30 tháng 9 năm 

2022); Cấp, thoát nước (Báo cáo số 119/BC-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2022) của 

Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:  

1. Giao Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả nghiên cứu, rà soát các luật nêu trên 

báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo 

Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề 

án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp 

tục nghiên cứu, rà soát, thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật để trình Chính phủ các Đề nghị xây dựng Luật: (1) Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn trước ngày 10 tháng 12 năm 2022; (2) Luật Quản lý và 

phát triển đô thị trước ngày 01 tháng 11 năm 2023; (3) Luật Cấp, thoát nước trước 

ngày 01 tháng 11 năm 2023. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c); 

-  VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, 

              Các Vụ: CN, NN, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, PL (2b).  
 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Cao Huy 
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