
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:      /STNMT- QLĐĐ 
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức 

 lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi). 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

        Tuyên Quang, ngày       tháng 2 năm 2023 

 

Kính gửi:  
 - Các Sở, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội 
chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang ;  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 14/2/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ, đơn vị quan 

tâm phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

          1. Sở Thông tin và Truyền thông đăng nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang để lấy ý kiến đóng góp trực 
tiếp. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 15/3/2023. 

          2. Các Sở, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức xã hội chính trị - xã hội tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội 

dung tại mục 3 phần II của Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 14/2/2023 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) đảm bảo nội dung lấy ý kiến tập trung vào một số vấn đề trọng 
tâm của dự thảo Luật, tập trung theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến với hình thức lấy 
ý kiến phù hợp đã nêu trong kế hoạch.  

  3. Sau thời gian kết thúc lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổ i) đề 
nghị quý cơ quan, đơn vị tổng hợp bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị liên hệ 

trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 429 đường Trường Chinh, phường Ỷ 
La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại: 0207.398.868). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng có ý kiến./.  
 

  
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (phối hợp thực hiện) 
- Lãnh đạo Sở; (báo cáo) 
- Văn phòng ĐKĐĐ;( đăng tải trên 
 trang TTĐT của Sở TNMT) 
- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Phạm Mạnh Duyệt 
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