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Châu Thành, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

 

 

 Kính gửi:  

  - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

  - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

 - Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn,  

        huyện Châu Thành. 

 

Căn cứ 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); 

Căn cứ 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); 

Căn cứ Công văn số 164/UBND-VP ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Châu Thành về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, để góp phần 

hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, 

đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không 

gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Châu Thành đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị 

trấn phối hợp tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cụ 

thể: 

1. Đối tượng lấy ý kiến 

- Tất cả công dân trên địa bàn huyện Châu Thành. 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức trên 

địa bàn huyện. 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các trường, các chuyên gia, nhà khoa học và 

cán bộ, công chức, viên chức. 

  

V/v phối hợp lấy ý kiến 

Nhân dân đối với dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi) 



2. Hình thức và nội dung lấy ý kiến 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và một số nội dung trọng tâm trong dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi) được công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện 

Châu Thành theo địa chỉ https://chauthanh.soctrang.gov.vn và  niêm yết công khai 

tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. 

- Nội dung lấy ý kiến gồm: Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

và một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Phụ lục II 

Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính Phủ. 

Nội dung góp ý gửi trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho 

tất cả các đối tượng lấy ý kiến gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu 

Thành; địa chỉ: Khu hành chính huyện, ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng hoặc gửi về Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gần nhất nơi 

nhân dân thường trú (trường hợp gửi ý kiến bằng văn bản giấy) hoặc gửi trực tuyến 

qua hộp thư điện tử của Phòng Tài nguyên và Môi trường, huyện Châu Thành: 

ptnmtchauthanhsoctrang@gmail.com. 

3. Thời gian lấy ý kiến 

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết 

ngày 15 tháng 3 năm 2023. 

4. Cơ quan phối hợp thực hiện: 

4.1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Thực hiện đăng tải công khai nội 

dung lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và một số nội dung 

trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thông tin cụ thể đối tượng lấy ý 

kiến, hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến. Đồng thời đăng tải kèm theo  “Dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi)  theo Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 170/NQ-CP ngày 

31/12/2022 của Chính Phủ” trên cổng thông tin điện tử của huyện. 

4.2. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện: Có trách nhiệm chỉ đạo cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia có ý kiến góp ý. 

4.3. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Truyền thanh huyện Châu Thành: Phát 

thanh, đưa tin trên Đài truyền thanh việc lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi) đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành. 

Thông tin cụ thể nội dung, đối tượng lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, thời gian lấy ý 

kiến. 

4.4. UBND các xã, thị trấn: Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND 

các xã, thị trấn để lấy ý kiến nhân dân, đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tham gia có ý kiến góp ý, đặc biệt công chức địa chính phải có 

ý kiến góp ý. 

https://chauthanh.soctrang.gov.vn/


Ý kiến đóng góp các cơ quan vui lòng gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 15 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Đức Kháng 
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