
THÔNG BÁO  

Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện 

tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

 

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND 

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

thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo đến 

các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện, như sau: 

1. Đối tượng lấy ý kiến 

- Các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. 

- Các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, Ủy 

ban mặt trận tổ quốc 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…trên địa bàn huyện. 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế 

đang sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

2. Nội dung lấy ý kiến 

2.1. Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội 

dung và kỹ thuật trình bày; một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật và các nội 

dung cần xin ý kiến theo từng nhóm đối tượng cụ thể tại điểm 2 mục II Kế 

hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP. 

2.2. Lấy ý kiến để đề xuất quy định tại Luật Đất đai (sửa đổi) về các nội 

dung liên quan đến công tác quản lý đất đai tại tỉnh Sơn La còn nhiều tồn đọng, 

bất cập, gồm: (1) Chế độ quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp 

và đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh bàn giao cho địa phương 

quản lý; (2) Chế độ quản lý, sử dụng đất an ninh, quốc phòng, giải quyết các chế 

độ, chính sách liên quan tại các khu đât gia đình chiên sỹ, quân nhân; (3) Việc 

chuyên đôi mục đích đât lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của các hộ 

gia đình, cá nhân sau khi điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng; (4) Chế độ sử dụng 

đất đa mục đích, đất lòng hồ thủy điện kết họp du lịch, nuôi trồng thủy sản. 

(Có dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP; Quyết 

định ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh kèm theo) 

3. Hình thức lấy ý kiến 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số:      /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Yên Châu, ngày     tháng 02 năm 2023 
 



 

 

2 

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

điện tử của UBND huyện Yên Châu; thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý 

của Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Đài phát thanh - truyền 

hình huyện. 

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

- Chủ trì phối hợp với Hội Nông dân huyện; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt 

Nam huyện, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

tổng hợp báo cáo UBND huyện các nội dung tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 170/NQ-CP. 

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

đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến UBND huyện Yên Châu (qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường) theo địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La, hoặc qua hộp thư điện tử: tainguyenmoitruongyc@gmail.com. 

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 03/02/2023, tổng hợp kết quả báo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2023. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam huyện, Hội nông dân huyện, phòng Tư Pháp tổ chức các 

hội nghị lấy ý kiến đối với cán bộ, công chức, các cơ quan đơn vị trên địa bàn 

huyện và các hội nghị lấy ý kiến nhân dân. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân 

dân trên địa bàn huyện, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 

5.2. Giao phòng Tư Pháp (thường trực Hội đồng PBGD Pháp luật): 

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan chỉ đạo, 

tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tổng hợp báo cáo 

UBND huyện theo quy định. 

5.3. Giao trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Thông báo nội dung 

Thông báo này trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện để mọi tầng 

lớp nhân dân được biết (thời gian thông báo từ ngày 09/02/2023 đến ngày 

05/3/2023). 

5.4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Đăng tải Thông báo này 

kèm theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

5.5. Giao các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tổ chức cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 

để tham gia ý kiến; tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của cơ quan, đơn vị mình. 

Thời gian hoàn thành xong trước ngày 05/3/2023. 
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5.6. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học 

trên địa bàn huyện nghiên cứu, tham gia ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia của 

các đơn vị ngành giáo dục trên địa bàn huyện. 

Thời gian hoàn thành xong trước ngày 05/3/2023. 

5.7. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị đóng 

trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các bản, tiểu khu tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của nhân 

dân vào dự thảo Luật Đất đai sử đổi. 

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến tham gia trên địa bàn huyện báo cáo UBND 

huyện theo quy định. 

Thời gian hoàn thành xong trước ngày 05/3/2023. 

5.8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội nông dân huyện: 
Phối hợp với UBND huyện (trực tiếp là phòng Tài nguyên và Môi trường, 

phòng Tư Pháp) tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Luật Đất đai sửa 

đổi theo quy định. 

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị xong trước 

ngày 07/3/2023. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên & Môi trường; phòng 

Tư Pháp huyện Yên Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La. 

Ủy ban nhân dân huyện xin trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài nguyên Môi trường (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- MTTQVN huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 

- Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

- Trung tâm truyền thông văn hóa huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, H.Long ….bản. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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