
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /HĐND-VP Chi Lăng, ngày         tháng 01 năm 2023 
V/v tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi) 

 

Kính gửi:  Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh 

về  việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

Công văn số 67/HĐND-KTNS ngày 31/01/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân 

dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Thường trực HĐND huyện yêu cầu 

Thường trực HĐND các xã, thị trấn như sau: 

1. Phối hợp với UBND xã, thị trấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, tổng hợp 

và xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Thành phần gồm: Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp xã và đại diện các thôn, khu phố. 

 2. Tổng hợp ý kiến đóng góp, xây dựng Báo cáo gửi Thường trực HĐND 

huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 05/3/2023 để tổng 

hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. 

(Đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian, đề cương báo cáo kết quả 

đóng góp ý kiến và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thực hiện theo Kế hoạch số 

17/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh được gửi 

kèm công văn này). 

Thường trực HĐND huyện yêu cầu Thường trực HĐND các xã, thị trấn 

quan tâm triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời gian theo yêu cầu./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện;       

- Các Ban HĐND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (BĐT). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Trung 
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