
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

Số:          /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)  

trên địa bàn huyện Bảo Lâm 

 

Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự 

thảo Luật đất đai (sửa đổi); 

Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi); 

Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính 

phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai 

(sửa đổi); 

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật 

đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến 

nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Bảo Lâm, với 

những nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, 

nguyện vọng của nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân, bảo 

đảm tính khả thi của hệ thống pháp luật. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng 

lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, 

các tổ chức, cá nhân trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. 

2. Yêu cầu 

- Việc lấy ý kiến phải tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, khoa học, 

thực chất; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; với các hình thức 

phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Luật 

đất đai (sửa đổi), ý kiến của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác. 

- Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp 

thời ý kiến đóng góp. 
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- Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh 

đạo địa phương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc 

lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Việc lấy ý kiến về dự thảo 

Luật đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp uỷ, chính quyền địa 

phương và của các tổ chức. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN 

1. Đối tượng 

- Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Các tổ chức Chính trị - xã hội huyện; 

- Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã (thị trấn); 

- Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. 

2. Nội dung lấy ý kiến 

Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm các Chương, Điều, 

Khoản, hiệu lực, kỹ thuật trình bày các quy định của Luật đất đai (sửa đổi). Dự 

thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên trang Thông tin điện tử của 

Uỷ ban nhân dân huyện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và 

đóng góp ý kiến. 

3. Hình thức lấy ý kiến 

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi đến Uỷ ban nhân 

dân huyện Bảo Lâm qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm theo 

địa chỉ: Khu 4, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh 

tế khác. Ý kiến tại hội nghị, hội thảo do cơ quan chủ trì tổ chức, tổng hợp gửi 

Phòng Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch này. 

- Góp ý qua trang thông tin điện tử của huyện Bảo Lâm tại địa chỉ: 

baolam.caobang.gov.vn 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại địa phương 

đến từng thôn, xóm, khu phố thuộc địa bàn xã, thị trấn. Đồng thời tổ chức hội nghị 

lấy ý kiến tại UBND các xã, thị trấn. Lập biên bản tổng hợp, báo cáo kết quả lấy 

ý kiến nhân dân gửi UBND huyện để tổng hợp theo quy định. 

4. Thời gian lấy ý kiến: Đến hết ngày 15/03/2023 

(chi tiết tại biểu kế hoạch kèm theo) 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 
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- Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan giúp cho Uỷ ban nhân dân 

huyện trong việc tổ chức và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự 

thảo Luật đất đai (sửa đổi) theo Kế hoạch. 

- Đôn đốc, kiểm tra,, giám sát các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong 

việc triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thao 

Luạt Đất đai (sửa đổi) theo quy định 

- Tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của các phòng, ban, ngành, Uỷ ban nhân 

dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo kết quả tham gia ý 

kiến của toàn huyện, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện để báo cáo Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

2. Các Phòng, ban, ngành huyện 

- Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ 

quan tham gia đóng góp và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), tổng hợp ý kiến gửi 

Phòng Tài nguyên và Môi trường theo Kế hoạch.  

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai  

(sửa đổi) tại địa phương đến từng thôn, xóm, khu phố thuộc địa bàn xã, thị trấn 

(Trường hợp tổ chức hội nghị, hội thảo UBND các xã, thị trấn lập biên bản cuộc 

họp kèm theo báo cáo) 

- Phổ biến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) qua phương tiện thông tin như loa 

phát thanh cơ sở, tiến hành hội nghị, hội thảo theo từng khu, xóm để các tổ chức, 

các tầng lớp nhân dân trong địa bàn xã, thị trấn tiếp cận nội dung dự thảo và tham 

gia ý kiến. 

- Bố trí kinh phí, nhân  lực, các điều kiện phục vụ cho việc lấy ý kiến vào 

dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi về Uỷ ban nhân dân 

huyện đúng thời gian theo Kế hoạch.  

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện đămg tải 

dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử của huyện (có dự thảo 

Luật đất đai (sửa đổi) kèm theo Kế hoạch). 

5. Giao Trung tâm văn hoá và Truyền thông huyện Bảo Lâm triển khai 

Kế hoạch trên đài phát thanh của huyện nhằm phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn huyện tham gia ý kiến. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm, các 

ngành, đoàn thể huyện tổ chức lấy ý kiến đến các xã, toàn thể đoàn viên, hội viên 

trên địa bàn huyện về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tổng hợp ý kiến gửi UBND 

huyện (Qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định. 
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7. Trên cơ sở kết quả tham gia ý kiến của toàn huyện, phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Bảo Lâm tổng hợp, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện 

báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO 

1. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, Uỷ ban nhân dân các xã, thị 

trấn có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện qua Phòng Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả tổ chức triển khai, thực hiện và đóng góp ý kiến vào dự 

thảo Luật đất đai (sửa đổi) chậm nhất ngày 12/3/2023 theo Mẫu đề cương Báo cáo 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31tháng 12 năm 2022 của 

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi). 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến về 

dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, Uỷ ban nhân dân các xã, 

thị trấn báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện trước ngày 17/03/2023. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa 

đổi) tại các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và UBND các xã, thị trấn được 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo 

về Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp báo cáo UBND huyện). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi) của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm. Các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- HĐND các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN  

CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND 

huyện Bảo Lâm 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN DỰ 

KIẾN THỰC HIỆN 

1 
Đăng tải dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lấy ý 

kiến của các cơ quan, đơn vị 

Ngay sau khi ban hành 

Kế hoạch 

2 

Các Phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện, Hội đồng nhân dân huyện, Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã, thị 

trấn Tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến 

Đến ngày 11/03/2023 

3 

Các phòng, ban ngành, UBMTTQ, các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện, Uỷ ban nhân dân các 

xã, thị trấn xây dựng Báo cáo gửi về phòng 

Tài nguyên và Môi trường. 

Từ ngày 11/3/2023 đến 

ngày 12/03/2023 

4 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, 

xây dựng dự thảo báo cáo của Uỷ ban nhân 

dân huyện. 

 

12/03/2022 

5 
Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo về Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng 
17/03/2023 
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