
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:                 /BGTVT-MT 

V/v triển khai Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi bổ 

sung môt số điều của các Thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn  thi hành  

Luật đất đai. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày           tháng          năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Cục chuyên ngành trực thuộc Bộ; 

- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ; 

- Các Viện, Trường trực thuộc Bộ. 

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông 

tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi bổ sung một số điều của của các Thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành  Luật đất đai Luật đất đai, có hiệu lực vào ngày 

01 tháng 9 năm 2021. Thông tư này sửa đổi một số quy định liên quan đến Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, bồi thường và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và một số quy 

định khác của Luật đất đai.  

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và triển khai 

thực hiện các quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT nêu trên (có file kèm 

theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c); 

- Vụ trưởng Vụ Môi trường (để b/c); 

- Vụ KCHT, KHĐT, PPP. 

- Lưu: VT, MT(Thamdh). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ MÔI TRƯỜNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Hưng  
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