
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

Số:        /UBND-TNMT    
V/v triển khai tổ chức lấy ý kiến 

Nhân dân đối với Dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Hồng Lĩnh, ngày        tháng 02 năm 2023         

  

      
Kính gửi:    

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã. 
 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi); để việc tổ chức lấy ý kiến đảm bảo chất chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả 

thi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân; Ủy ban nhân dân thị 

xã Hồng Lĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ tưởng các phòng, 

ban, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

- Phổ biến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (có Dự thảo kèm theo) qua các 

phương tiện thông tin như: Hệ thống truyền thanh cơ sở, đài phát thanh - truyền 

hình thị xã hoặc tiến hành hội nghị, hội thảo tại thôn, tổ dân phố, tại các phường, 

xã để các cơ quan, tổ chức và nhân dân có điều kiện tiếp cận nội dung và tích 

cực tham gia ý kiến. 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, cán bộ, công chức, 

viên chức người lao động… về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa 

phương, phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã đảm bảo có hiệu quả. 

 Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ủy ban nhân dân thị xã giao: 

1. Chủ tịch UBND các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn: 

- Thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lên 

cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị; 

hướng dẫn người dân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến thông qua cổng 

thông tin điển tử của thị xã Hồng Lĩnh (https://honglinh.hatinh.gov.vn). 

- Triển khai, hướng dẫn người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến thông qua các hình thức tại 

mục 2.2 của Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của UBND tỉnh (có 

Kế hoạch kèm theo). 

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân, cơ quan, tổ chức, báo cáo kết 

quả (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ), 

gửi về UBND thị xã (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất trước 

ngày 05/3/2023.  

https://honglinh.hatinh.gov.vn/
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2. Phòng Văn hóa Thông tin:  

- Đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên cổng thông tin 

điện tử của thị xã để nhân dân trên địa bàn tiếp cận, nghiên cứu và góp ý. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã phổ biến Dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi) qua các phương tiện thông tin của thị xã như: Hệ thống đài truyền 

thanh, truyền hình, đài phát thanh... 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Tham mưu UBND thị xã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện lấy 

ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các địa phương trên 

địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) đối với toàn bộ cán bộ cốt cán thị xã, và cán bộ các phường, xã; 

thời gian hoàn thành trước ngày 25/02/2023; 

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 

và các tầng lớp nhân dân sinh sống trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đối với Dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 10/3/2023. 

4. Phòng Tài chính Kế hoạch: Tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn 

kinh phí để triển khai kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) trên địa bàn kịp thời, có hiệu quả. 

 5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã: Chủ trì, phối hợp với các tổ chức 

chính trị - xã hội tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi đến các đoàn viên, hội 

viên và nhân dân trên địa bàn; tổng hợp kết quả lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) gửi về UBND thị xã (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước 

ngày 05/3/2023. 

 Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Đảng ủy, UBMTTQ các phường, xã; 
- Lưu: VT, TNMT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Nguyễn Huy Hùng 
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