
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 129/UBND-TNMT 

 

V/v chỉ đạo, hướng dẫn lấy ý kiến dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

     Hương Sơn, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi); Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

trên địa bàn toàn huyện (Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023). Để mọi 

tầng lớp Nhân dân được biết và tích cực tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND 

ngày 06/02/2023 của UBND huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành 

viên phụ trách các thôn xóm, tổ dân phố để tập trung chỉ đạo, thực hiện; hoàn 

thành trước ngày 13/02/2022. 

- Họp Ban chỉ đạo, cán bộ, công chức cấp xã và các thành phần khác có 

liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến người dân về dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thành trước ngày 15/02/2022. 

- Tổ chức họp Nhân dân tại thôn, xóm, tổ dân phố và các tổ chức khác 

có liên quan đóng trên địa bàn để lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); 

hoàn thành trước ngày 25/02/2023. 

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân, cơ quan, tổ chức phải đảm bảo 

chất lượng, báo cáo kết quả (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 

170/NQ-CP của Chính phủ có gửi kèm) về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất trước ngày 05/3/2023. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc huyện, các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ 

tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu thành lập Tổ giúp việc 



tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của Nhân dân; tham mưu UBND huyện báo 

cáo UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. 

3. Các phòng, ban, ngành cấp huyện; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm 

sát nhân dân huyện 

- Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tổng hợp gửi kết quả về UBND 

huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất trước ngày 05/3/2023. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm 

tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và tổng hợp, xây dựng báo cáo đúng nội dung, 

thời gian quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

- Phổ biến, tuyên truyền, đăng tải nội dung Kế hoạch của UBND huyện và 

dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử huyện và đài Truyền 

thanh huyện. 

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa 

phương phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi) trên hệ thống đài truyền thanh xã và các hội nghị, hội thảo tại các thôn, 

Tổ dân phố để Nhân dân biết và tích cực tham gia ý kiến. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì, phối hợp với các tổ 

chức chính trị - xã hội tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi đến đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân; tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),  

gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất trước 

ngày 05/3/2023. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời; đơn vị, địa phương nào không hoàn thành theo kế 

hoạch đề ra thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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