
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:         /HĐND-TT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày    tháng 02 năm 2023 
V/v lấy ý kiến đóng góp đối với  

dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

 

                         Kính gửi:  

                                         - Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;  

                                         - Các Ban của HĐND tỉnh;                                           

                                         - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

                                         - Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

                                         - Các đại biểu HĐND tỉnh. 

                                           

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: 

1. Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban của HĐND 

tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung tham gia ý 

kiến tại khoản 2, mục II, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2023 của UBND 

tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ thực 

tiễn của địa phương, đơn vị, tham gia ý kiến đóng góp (bằng văn bản) đối với dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 

28/02/2023.  

2. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến đóng góp 

của các địa phương, đơn vị và ý kiến tham gia đóng góp của Nhân dân, báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. 

(Gửi kèm văn bản này: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 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; Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 22/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 
Nơi nhận:    
- Như kính gửi;  

- Chủ tịch HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT.                                                   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Lam 
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