
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 4442/UBND-TNMT Can Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai 

 

 

 

 
 

 

Kính gửi:  Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh. 

 
 
 

 Thực hiện văn bản số 4378/STNMT-VP ngày 23/11/2022 của Sở Tài 

nguyên - Môi trường Hà Tĩnh về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, UBND huyện góp ý như sau:  

Tại điều 17, khoản 5, điểm đ. Người tham gia đấu giá không được nhận 

lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: “Từ chối kết quả trúng đấu giá 

mà không có lý do chính đáng”. 

Góp ý: Không nên đưa ra điều kiện "không có lý do chính đáng"  cần đưa 

ra trường hợp cụ thể như bất khả kháng, do yếu tố khách quan theo quy định 

hiện hành của pháp luật hoặc phải được cấp nào chấp thuận. 

 Trên đây là ý kiến của UBND huyện Can Lộc về góp ý dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

Kính đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Tĩnh tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 
 
 
 

Trần Mạnh Sơn 
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