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      Mộc Châu, ngày 20 tháng 02 năm 2023 

                         Kính gửi:  

                                            - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

                                   - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; 

      - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

                                            - UBND các xã, thị trấn.       

Thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2023 của chính phủ về 

việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi); 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 có ý kiến chỉ đạo, như sau: 

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện đăng tải công khai 

toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử của huyện. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 18/02/2023. 

2. Giao Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện thông báo về việc lấy ý 

kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên hệ thống Thông 

tin truyền thông, thời lượng 2 lần/ngày, từ ngày 15/02/2023 đến 15/03/2023. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 15/03/2023. 

3. Giao UBND các xã, thị trấn tổ chức thông báo, tuyên truyền đến các 

bản, tiểu khu trên địa bàn về nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những 

vấn đề cần góp ý của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức xin ý 

kiến tham gia của nhân dân tại cấp xã và cấp bản, tiểu khu trên địa bàn. Thời 

gian hoàn thành, tổng hợp, gửi ý kiến tham gia về UBND huyện (qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường) trước ngày 16/3/2023. 

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện tổ 

chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có sự tham 

gia của Hội nông dân huyện và Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Thời 

gian hoàn thành trước ngày 03/3/2023. 
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5. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến tham gia, tham 

mưu UBND huyện tham gia góp ý của nhân dân gửi UBND tỉnh Sơn La theo 

quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 17/3/2023. 

(Có hồ sơ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- UBMTTQ VN huyện (b/c); 
- Đ/c CT, PCT UBND huyện (NL); 
- Như trên; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- CV VP HĐND và UBND huyện (NL); 
- Lưu: VT, TNMT, 25 bản. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Bình 
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