
 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-STNMT Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

 

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

Cao Bằng ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường xây 

dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc 

tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh.  

- Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với 

việc sửa đổi Luật Đất đai. 

2. Yêu cầu: 

- Toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến.  

Hội nghị lấy ý kiến phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận; tập hợp đầy đủ, 

trung thực ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị.  

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ: 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 07/3/2023. 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Thành phần tham dự: Tổng số người dự kiến tham dự 77 người, gồm: 

- Lãnh đạo Sở; toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động 

của các phòng quản lý nhà nước (Khối Văn phòng Sở); 

- Lãnh đạo và Trưởng, phó phòng của các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh các huyện, 
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Thành phố. 

3. Nội dung Hội Nghị:                

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).  

4. Chương trình Hội nghị: (Có phụ lục kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1.  Ban Giám đốc Sở chỉ đạo chung, chủ trì Hội nghị. 

2. Thanh tra Sở: Thư ký Hội nghị; tổng hợp ý kiến tại Hội nghị, xây dựng 

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu đề cương báo cáo ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính Phủ). 

3. Văn phòng Sở: Thực hiện công tác tổ chức; chuẩn bị Hội trường, cơ sở 

vật chất phục vụ Hội nghị, trang trí khánh tiết (Nội dung maket: Hội nghị lấy ý 

kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)), chuẩn bị nước uống và điểm 

tâm khi giải lao. 

4. Tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức lấy ý 

kiến góp ý từ công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị mình để 

tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên Môi trường (qua Thanh tra Sở) trước ngày 

02/3/2023. Đồng thời chuẩn bị ý kiến để phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. 

(Ghi chú: Có các tài liệu liên quan đính kèm theo Kế hoạch này. Đề 

nghị các đại biểu tự chuẩn bị các tài liệu khi tham dự Hội nghị). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi), yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai 

thực hiện.  

Kế hoạch này thay cho Giấy mời./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Đức Quang 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-STNMT ngày      /02/2023 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

S 

TT 
THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

GHI 

CHÚ 

1 Từ 08h00’ - 08h10’ 

Ổn định tổ chức, tuyên bố lý 

do giới thiệu đại biểu, thành 

phần tham dự. 

Văn phòng Sở  

2 Từ 08h10’ - 08h25’ 
Khai mạc, phát biểu chỉ đạo, 

định hướng Hội nghị. 
Lãnh đạo Sở  

3 Từ 08h25’ - 11h00’ 

- Triển khai nội dung tổ chức 

lấy ý kiến góp ý cho dự thảo 

Luật Đất đai (Sửa đổi); 

- Các đại biểu, thành phần 

tham dự phát biếu ý kiến góp 

ý cho dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi); 

 - Trao đổi, thảo luận. 

Lãnh đạo Sở  

4 Từ 11h10’ - 11h30’ Tổng kết, bế mạc Hội nghị. Lãnh đạo Sở  
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