
UBND HUYỆN MỸ TÚ 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do -Hạnh phúc                                                      

Số: 50/CV.PTNMT 

Về việc thực hiện Kế hoạch của UBND 

tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân 

đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 

Mỹ Tú, ngày 07 tháng 02 năm 2023 

 

                    Kính gửi:  

                                      - Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

    - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan tổ chức – chính trị - xã hội huyện; 

                                      - UBND các xã, thị trấn, 

 huyện Mỹ Tú. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú tại văn bản 

số 84/VP-PC ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng UBND huyện Mỹ Tú về 

việc tham mưu thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân 

dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). 

Để đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định về việc tổ chức lấy ý kiến nhân 

dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đóng góp ý kiến và phản ánh trung 

thực, kịp thời ý kiến đóng góp, thực hiện các nội dung theo Kế hoạch tổ chức lấy ý 

kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của UBND tỉnh và đề nghị Văn 

phòng HĐND - UBND huyện đăng tải dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên cổng thông 

tin điện tử của huyện, Trung tâm văn hóa – thể thao – truyền thanh huyện tuyên 

truyền, đưa tin về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện đối dự thảo 

Luật đất đai (sửa đổi). 

(Đính kèm dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 

17/01/2023; Phụ lục II: Một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật đất đai (sửa 

đổi) xin ý kiến nhân dân) 

Mọi góp ý của quý cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 28/2/2023 để Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu 

UBND huyện báo về Tỉnh đúng theo quy định.  
 

Nơi nhận:                                                                              

- Như trên;    

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

     Lý Ngọc Thanh Long 
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