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Chi Lăng, ngày 01 tháng 02 năm 2023 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị 

thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi), phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn như sau: 

1. Về nguyên tắc, các cơ quan, đơn vị trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện, 

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đúng với nội dung Kế hoạch số 19/KH-

UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức lấy ý kiến 

Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

2. Một số nội dung cần chú trọng hơn trong quá trình triển khai 

2.1. Mẫu Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với 

dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thể hiện tại Phụ lục I ban hành Kèm theo 

Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ. 

Mẫu biểu Báo cáo sơ bộ theo mẫu 1 và mẫu 2 gửi kèm theo Công văn này. 

2.2. Các nội dung trọng tâm dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xin ý kiến 

Nhân dân được thể hiện tại Phụ lục II ban hành Kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-

CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ. 

2.3. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện, lãnh đạo UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện dự kiến tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức: 

- Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cấp 

huyện vào ngày 02/03/2023, thành phần gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo và thành viên Ủy ban nhân dân huyện, 

đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo 

các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện; đại diện Thường trực Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Hội nghị xem xét thống nhất nội dung Báo cáo của cấp huyện góp về Dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào ngày 10/03/2023, thành phần gồm: Thường trực 

Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
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huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, 

lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 

2.4. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

2.4.1. Cần báo cáo đầy đủ, thường xuyên đối với Đảng ủy các xã, thị trấn 

để Đảng ủy các xã, thị trấn nắm đầy đủ thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo lấy 

ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

2.4.2. Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân có thể tổ chức từng Hội 

nghị để xin ý kiến theo từng nhóm đối tượng hoặc tổ chức Hội nghị chung cho 

tất cả các đối tượng, tổ chức Hội nghị ở cấp thôn/khu phố, cấp xã, nội dung Hội 

nghị phải được lập thành Biên bản. Trường hợp tổ chức Hội nghị chung cho tất 

cả các đối tượng thì trong báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý phải tách thành ý kiến 

theo nhóm đối tượng, báo cáo phải ghi rõ số lượng người được mời lấy ý kiến, 

số lượng người tham dự lấy ý kiến, số lượng ý kiến tham gia. 

2.4.3. Để đảm bảo chất lượng Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi) cấp huyện dự kiến tổ chức vào ngày 02/03/2023, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn cần khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trên địa 

bàn và gửi các ý kiến góp ý sơ bộ bằng văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện chậm nhất ngày 28/02/2023 để tổng hợp tài liệu Hội nghị. 

2.4.4. Để đảm bảo chất lượng Báo cáo góp ý của huyện vào Dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) cấp huyện dự kiến tổ chức họp xem xét vào ngày 10/03/2023, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần nghiêm túc thực hiện việc gửi các ý kiến 

góp ý bằng văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trước ngày 

08/3/2023 như thời hạn ghi tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện. 

2.5. Các cơ quan, đơn vị trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện, Ủy ban mặt 

trận tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện khẩn trương tổ 

chức triển khai Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

tại cơ quan, đơn vị để có ý kiến góp ý sơ bộ bằng văn bản về Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện chậm nhất ngày 28/02/2023 và ý kiến góp ý chính thức 

bằng văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trước ngày 08/3/2023 

như thời hạn ghi tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trân trọng đề nghị các tổ chức, cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: TNMT, LAT. 
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