
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:       /STP-VBQPPL 
Về việc tham gia ý kiến  

dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày       tháng     năm 2023 

 
Kính gửi:  

 - Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày  31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai, trong đó yêu cầu các 

sở, ban, ngành tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

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

 Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, 

các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động thuộc 

phòng, đơn vị quản lý tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (nội dung 

lấy ý kiến theo quy định tại khoản 2 Mục II Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày  

31/01/2023) và tổng hợp ý kiến tham gia theo đề cương báo cáo quy định tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Kế hoạch số 49/KH-UBND để tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia 

đối với dự thảo Luật Đất đai tại Sở Tư pháp ( Thời gian Hội thảo sẽ thông báo sau). 

Đồng thời gửi báo cáo về Phòng Văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 08/3/2023 để 

tổng hợp. 

 (Gửi kèm Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh, dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi)). 

 Nhận được Công văn này yêu cầu các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn 

nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./ 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VBQPPL 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

 
Lê Ngọc Quỳnh 
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