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UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /TB-VPUBND          Lào Cai, ngày           tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại Hội nghị trực tuyến công tác lấy ý kiến đối với Luật Đất đai (sửa đổi) 

 

Ngày 22/02/2023, Thường trực UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác 

lấy ý kiến đối với Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng 

chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp; lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Dân 

vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ 

CHQS tỉnh, Bộ CHBP tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh, Trường Cao đăng Lào Cai, Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại 

Lào Cai. Tham dự Hội nghị tại điểm UBND các huyện, thị xã, thành phố có Thường 

trực UBND cấp huyện; Thường trực Huyện ủy, thị ủy, thành ủy, HĐND, UBND, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân cấp huyện; các phòng, ban liên quan; đại diện 

một số doanh nghiệp, Hợp tác xã; Thường trực Đảng ủy, HĐND,  UBND cấp xã. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố báo cáo, đề xuất và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn 

Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau: 

I. Đánh giá chung: 

1. Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, 

Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Văn bản số 1168-CV/TU ngày 02/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy V/v tổ chức lấy 

ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). UBND tỉnh đã ban hành nhiều 

Văn bản chỉ đạo, từ cuối tháng 12/2022, đầu năm 2023; cụ thể: Văn bản số: 

6208/UBND-TNMT ngày 29/12/2022, Văn bản số: 50/UBND-TNMT ngày 

05/01/2023, Văn bản số: 536/UBND-TNMT ngày 14/02/2023 và Kế hoạch số 49/KH-

UBND ngày 31/01/2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi), trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 

cũng như các nội dung trọng tâm lấy ý kiến, nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối 

tượng lấy ý kiến. Tuy nhiên, qua báo cáo đến nay, cho thấy tiến độ triển khai lấy ý 

kiến Nhân dân ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm. 

2. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai đã chủ 

động triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đến tất cả các cơ quan, đơn vị, đoàn 
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thể và đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn với nhiều hình thức phù hợp, bước đầu 

đã đạt được những kết quả. Cụ thể: 

- Thành phố Lào Cai: Đã tổ chức được 210 Hội nghị tổ chức lấy ý kiến của Nhân 

dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đến nay có trên 2.000 ý kiến tham gia. 

- Huyện Bát Xát: Đã tổ chức được 15 Hội nghị tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân 

đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đến nay có trên 38 ý kiến tham gia. 

II. Một số nội dung cụ thể tập trung thực hiện: 

Để đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ, Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Văn bản số 1168-CV/TU ngày 02/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao 

các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức, 

cá nhân:  

- Xác định việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là nhiệm 

vụ trọng tâm. 

- Xác định công tác tuyên truyền, vận động là quan trọng; phải được quan tâm 

chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sâu sát và xây dựng nội dung, cách thức tuyên truyền 

phù hợp với từng khu vực, từng đối tượng; phải có sự vào cuộc quyết liệt của các 

cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị, Ban tuyên vận xã, 

phường, thị trấn để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể 

các tầng lớp Nhân dân góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

- Khẩn trương nghiên cứu, góp ý chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Văn bản số 93/VPUBND-TNMT ngày 13/02/2023.   

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc đối tượng lấy ý kiến khẩn 

trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động xong trước ngày 10/3/2023; phân loại, tổng 

hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

vào trước 15 giờ thứ 6 hàng tuần (yêu cầu các ý kiến tham gia đều phải được tổng 

hợp; sau đó tổ chức nghiên cứu, phân loại, báo cáo cụ thể như: Các ý kiến tham gia 

trùng nội dung, ý kiến không tiếp thu, ý kiến tiếp thu…). Tổng hợp, xây dựng báo 

cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời 

hạn tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh. 
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3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) đối với các đối tượng trên địa bàn, chú trọng đến các tầng lớp Nhân dân; yêu 

cầu thời gian thực hiện xong trước ngày 10/3/2023. 

- Phân loại, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường vào trước 15 giờ thứ 6 hàng tuần (yêu cầu các ý kiến tham gia 

đều phải được tổng hợp; sau đó tổ chức nghiên cứu, phân loại, báo cáo cụ thể như: 

Các ý kiến tham gia trùng nội dung, ý kiến không tiếp thu, ý kiến tiếp thu…). Tổng hợp, 

xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo đúng thời hạn tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tổ chức triển khai kiểm tra theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân 

dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Hằng tuần cập nhật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả và tiến độ tổ 

chức lấy ý kiến Nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh kết quả lấy ý kiến Nhân dân gửi 

về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn tại Kế hoạch số 49/KH-UBND 

ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh. 

5. Đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt 

trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội trên địa bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBP tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân 

tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) trong toàn ngành, tổ chức xong trước ngày 10/3/2023; tổng hợp ý 

kiến, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến theo đề cương tại Phụ lục  I kèm theo Kế 

hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh. 

6. Hoàn thiện dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự 

thảo Luật đất đai (sửa đổi) và đóng góp cho việc sửa đổi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo 

yêu cầu tại Công điện số 174/CĐ-VPCP ngày 20/02/2023 của Văn phòng Chính phủ: 

- Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổng hợp kết quả và tiến 

độ lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước 9 giờ ngày 23/02/2023.  

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo 

UBND tỉnh xong trước 11 giờ ngày 24/02/2023.    
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7. Về đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của 

các doanh nghiệp và hợp tác xã về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi): Thực hiện ý kiến chỉ 

đạo Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 689/UBND-TNMT ngày 22/02/2023. 

Trên đây là kết luận của Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp ngày 22/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, 

đơn vị liên quan được biết và triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH; 
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ 
chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 
- Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBP tỉnh, Công an tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai; 
- Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Lào Cai; 
- Trường Cao đẳng Lào Cai; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TNMT1. 

  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Bùi Công Khanh 
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