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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy 

ban nhân dân thành phốvề việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi),  Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 

của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi). 

- Huy động trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của công chức, viên chức, 

người lao động trong toàn Sở nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

bảo đảm chất lượng, khả thi, đồng bộ, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

Việc tham gia ý kiến của công chức, viên chức, người lao động trong toàn 

Sở đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng 

tâm của Sở, của Đảng ủy Sở, các chi bộ, các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Các ý kiếm tham gia tập trung vào một số nội dung trọng tâm. 

II. Nội dung, hình thức và thời gian lấy ý kiến: 

1. Nội dung lấy ý kiến: 

- Toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: bố cục, nội dung và kỹ 

thuật trình bày. 

- Một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật bao gồm: Quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát 

triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Đăng ký 

đất đai, cấp Giấy Chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất 

đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; 

Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất. 

2. Hình thức lấy ý kiến: 
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- Đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng 

thông tin của Sở. 

- Gửi toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến toàn bộ công 

chức, viên chức, người lao động qua hệ thống HP-office. 

- Lồng ghép việc tham gia ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các 

cuộc họp chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của các phòng, đơn vị. 

3. Phân công và thời gian thực hiện: 

3.1. Trung tâm Thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:  

- Đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Cổng 

thông tin của Sở 

 - Thời gian thực hiện: từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 15/3/2023. 

3.2. Các Phòng, đơn vị: tổ chức việc lấy ý kiến đối với công chức, viên 

chức, người lao động tại các cuộc họp chuyên môn, sinh hoạt chi bộ  

- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/02/2023 đến hết ngày 10/3/2023. 

3.3. Thanh tra Sở:  

- Gửi toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến toàn bộ công 

chức, viên chức, người lao động qua hệ thống HP-office 

 - Thời gian thực hiện: trong ngày 15/02/2023.  

- Tổng hợp các ý kiến tham gia, xây dựng báo cáo việc thực hiện kế hoạch 

này, trình Giám đốc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 

 - Thời gian thực hiện: trước ngày 15/3/2023. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Lãnh đạo các chi bộ, các Phòng, đơn vị thuộc Sở: tổ chức triển khai thực 

hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Giám đốc Sở về các nhiệm vụ đã được 

phân công tại Kế hoạch này. 

- Giao Thanh tra Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các 

phòng, đơn vị và tổng hợp báo cáo về việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi) của Sở để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đúng thời 

gian quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng, đơn vị kịp thời 

báo cáo Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) để chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND TP (để b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTra.    

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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