
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /KH-UBND Trùng Khánh, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

                                                                  

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày12 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Công văn số 129/STNMT-QLĐĐ ngày 16 tháng 

01 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng về việc hướng dẫn thực 

hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),  

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện với những nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, 

nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân, bảo 

đảm tính khả thi của hệ thống pháp luật; 

- Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng 

lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các 

tổ chức, cá nhân trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. 

2. Yêu cầu: 

- Việc lấy ý kiến phải được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, khoa 

học, thực chất; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm; với các hình 

thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi); ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, 

chính xác. 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm 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;  

- Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh 

đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong 

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

về dự thảo Luật đất đai (sửa đối) là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền 

địa phương. 

II. Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian lấy ý kiến 

1. Đối tượng: 

- Các tầng lớp Nhân dân; 
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- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức 

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

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác. 

2. Nội dung lấy ý kiến: 

Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các Chương, Điều, 

khoản; hiệu lực, kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). Dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên trang Thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, ban nhân dân huyện, S 

ở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, 

nghiên cứu và đóng góp ý kiến. 

3. Hình thức lấy ý kiến: 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau: 

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân huyện Trùng 

Khánh (qua hệ thống Quản lý điều hành văn bản, chuyển tới Phòng Tài nguyên và 

Môi trường để tổng hợp); 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với các tầng lớp 

nhân dân, Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác. Ý kiến góp ý tại 

hội nghị do UBND các xã, thị trấn chủ trì tổ chức, tổng hợp gửi về Ủy ban nhân 

dân huyện theo kế hoạch này. 

4. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân: Đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023. 

III. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu giúp cho UBND 

huyện trong việc tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của các cơ quan, ban, ngành; 

UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân; xây dựng báo cáo kết quả tham gia ý 

kiến của toàn huyện, để báo cáo UBND tỉnh qua sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội: 

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

quan tham gia đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổng hợp, gửi ý kiến 

về Phòng Tài nguyên và Môi trường theo đúng kế hoạch. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tổ chức hội nghị để các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp 

cận nội dung dự thảo và tham gia ý kiến; 



3 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến, gửi về phòng Tài nguyên 

và Môi trường đúng thời gian theo kế hoạch. 

IV. Chế độ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có 

trách nhiệm báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) về kết 

quả tổ chức triển khai thực hiện và đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) trước ngày 16/3/2023. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến về dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, UBND các xã, thị trấn, báo 

cáo UBND tỉnh (qua sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 17/3/2023. 

3. Để đảm bảo thống nhất trong công tác góp ý, tổng hợp, UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả đóng góp ý kiến theo Mẫu đề 

cương Báo cáo ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ (đã gửi kèm theo Kế hoạch này). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo bằng văn bản về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải 

quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Trung Tâm Văn hóa và Truyền thông; 

- HĐND các xã, thị trấn; 

- UBND các xã,thị trấn; 

- Lưu: VT, TN&MT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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