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           Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Hội Nông dân thành phố;  

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, phường. 

 

 

Thực hiện Công văn số 444/UBND-KT ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ; Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND 

tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi). 

Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao phòng Văn hóa thông tin thành phố: 

- Đăng tải công khai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện 

tử của UBND thành phố; Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố 

thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi) (thời gian thực hiện từ ngày 18/02/2023 đến hết ngày 07/03/2023); 

- Tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý kiến của nhân dân gửi về phòng Tài 

nguyên và Môi trường. Thời gian xin ý kiến, tham gia hoàn thành xong trước 

ngày 08/3/2023. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Nông dân thành phố 

tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tổng hợp các ý 

kiến tham gia, góp ý kiến của nhân dân gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Thời gian xin ý kiến, tham gia hoàn thành xong trước ngày 08/3/2023. 

3. Giao các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường:  

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức vào dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải công khai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên 

Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường tổ chức thông báo, tuyên truyền đến mọi tổ, bản, 

tiểu khu về nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề cần lấy ý kiến 

góp ý của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
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Ý kiến tham gia, tổng hợp báo cáo gửi về UBND thành phố (qua phòng Tài 

nguyên và Môi trường). Thời gian hoàn thành xong trước ngày 08/3/2023. 

4. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở báo cáo của các phòng, 

ban, đơn vị và UBND các xã, phường tham mưu cho UBND thành phố tổng hợp 

báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 

10/3/2023. 

 Đây là nội dung rất quan trọng, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND 

các xã, phường nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố; 

- Lưu: VT, TNMT, Ph (05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phương 
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