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Kính gửi:  

 - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; 

 - Các sở, ban ngành tỉnh; 

 - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

 - Các Hội: Nông dân tỉnh, Phụ nữ tỉnh, Luật gia tỉnh,  

Doanh nghiệp trẻ tỉnh, 

- Các Trường: Chính trị, Cao Đẳng cộng đồng,  

Cao đẳng nghề; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

  tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi). 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý cơ quan quan tâm, phối hợp 

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

như sau: 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các sở, ban 

ngành tỉnh, Trường Chính trị; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Trường Cao đẳng 

nghề và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố tổ chức thực hiện lấy ý 

kiến cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị. 

- Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh phối hợp lấy ý kiến của các doanh nghiệp 

trực thuộc; Hội nông dân, Hôi phụ nữ, Hội Luật gia tỉnh phối hợp lấy ý kiến 

người lao động, thành viên trực thuộc. 

Dự Thảo Luật đất đai (sửa đổi), nội dung trọng tâm xin ý kiến của dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đính kèm theo văn bản này và đăng tải chi tiết 

trên cổng thông tin của sở Tài nguyên và Môi trường, mục lấy ý kiến dự thảo 

văn bản (địa chỉ đường liên kết: 

V/v phối hợp tổ chức lấy ý kiến 

nhân dân đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi)  
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https://sotnmt.soctrang.gov.vn/stn/1284/30704/54130/Lay-y-kien-du-thao-van-

ban-QPPL/). 

Ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

15 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Địa chỉ tiếp 

nhận ý kiến đóng góp: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 18, Hùng Vương, 

Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc hộp thư điện tử: 

sotnmt@soctrang.gov.vn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ. 

                         GIÁM ĐỐC 
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