
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-TNMT 

V/v Tổ chức lấy ý kiến Nhân 

dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi) 

Hà Quảng, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Cao 

Bằng  về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Công 

văn số 129/STNMT-QLĐĐ ngày 16/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi). 

Để đảm bảo việc lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa 

đổi) đúng trình tự, quy định của pháp luật, UBND huyện Hà Quảng đề nghị các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) theo các nội dung 

tại Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng. Thời 

gian lấy ý kiến đến hết ngày 15/3/2023. 

2. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường) trước ngày 10/3/2023. (từ ngày 10/3/2023 đến ngày 

15/3/2023 cập nhật thêm các ý kiến bổ sung nếu có) 

3. Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện đăng tải bài viết lên cổng thông 

tin điện tử huyện, tổng hợp ý kiến phản hồi từ nhân dân. Giao phòng Tài nguyên 

và Môi trường tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, xây dựng báo cáo gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/3/2023. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT (Tú, Trực, Thùy). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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