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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND huyện Ý 

Yên về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);  

 UBND xã Yên Tân ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa 

bàn xã, đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), với các nội dung sau đây:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích.  

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội và Chính phủ và Kế hoạch 

của các cấp về thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 

31/12/2022 của Chính phủ. 

 b) Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất 

đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý 

chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển 

của đất nước.  

2. Yêu cầu. 

a) Bảo đảm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức 

lấy ý kiến.  

b) Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng 

tâm của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan.  

c) Tổ chức thực hiện chặt chẽ và đầy đủ nội dung, đúng tiến độ của Kế hoạch; 

tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh 

trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.  

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

1. Đối tượng lấy ý kiến. 

a) Các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn xã 

Yên Tân;  

b) Các cơ quan nhà nước; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị -xã hội thành viên của Mặt trận tổ quốc; tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội;  

2. Nội dung lấy ý kiến.  

a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và 

kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  

3. Hình thức lấy ý kiến.  

a) Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các 

đối tượng lấy ý kiến. Các thôn tổng hợp ý kiến của các tổ chức và nhân dân trong 

thôn gửi về UBND xã tiếp nhận các ý kiến góp ý của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

thuộc địa bàn để tổng hợp và gửi về UBND huyện. 



b) Tổ chức hội nghị, hội thảo tại UBND xã và các thôn với hình thức phù hợp 

với tình hình thực tiễn, tạo thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân được đóng góp ý 

kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo được cơ 

quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo tập hợp, tổng hợp gửi về UBND xã để tổng 

hợp báo cáo UBND huyện. 

c) Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với 

dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn.  

d) Thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, cổng thông tin điện tử 

Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện 

thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác 

phù hợp với quy định của pháp luật.  

4. Thời gian lấy ý kiến.  

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ 

ngày 15/02/2023 và kết thúc vào ngày 10/3/2023. UBND xã và các thôn tiến hành 

niêm yết Dự thảo Luật đất đai tại trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa các thôn để nhân 

dân tiện nghiên cứu và đóng góp ý kiến. 

Các thôn tổng hợp ý kiến của các tổ chức cá nhân thôn mình báo cáo bằng văn 

bản về UBND xã trong ngày 11/3/2023 (qua Văn phòng UBND xã). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời 

cho UBND xã để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch của UBND xã Yên Tân về việc Tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đề nghị các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, các thôn và Nhân dân trong toàn xã phát huy quyền làm chủ của mình, 

tích cực nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào bản dự thảo.  

 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- TT MTTQ xã; 

- Các tổ chức,  ngành, đoàn thể; 

- Các thôn trong toàn xã; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Trung 
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