
ƯBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Số : đỉ/14 A^P-VHXH

V/v tuyên truyền Kế hoạch tổ
chức lấy ý kiến Nhân dân đối với

dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Quốc, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 70/STTTT-TTBCBC
ngàỵ 13/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tuyên
truyền Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
(có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Nghiệp có ý kiến chỉ
đạo như sau:

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh, cống thông tin điện tử thành phố tuyên truyền các nội dung theo đề nghị của
Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng HĐND và ƯBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đến các đơn vị biết, để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ. ƯBND thành phố
- LĐVP; đ/c Ly;
- Lưu: VT, vtklyy\\jl^

CHÁNH VÃN PHÒNG

Nguyễn Thị Kim Loan



UBND TỈNH KIÊN GIANG
Sỏ THỐNG TIN VẢ TRUYỀN THÔNG

Số: 70 /SITIT-TTBCBC
V/v tuyên truyền Kế hoạch tổ chức lấy ý
kién Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất

đai (sửa đổi)

AAU H Lo qụan: iiơ I liong 1
Truyền thông
Thơi gian ký: 14.01.;
09:00:09 +07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự (lo - Hạnh phúc

Kiên Giang, nịỉ,ày /Í5 (hàng ()Ị nătn 2023

Kính ơửi:
- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang;
- Úy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Cồng Thông tin điện tử tỉnh.

Thực hiện Nghị quvết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban
hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất dai (sửa dôi);
Công văn số 25/TTCS-TTTl I ngày 11/01/2023 của Cục Thông tin cơ sở. Bộ
Thông tin và Truyền thône về việc tuyên truvền Ke hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhán
dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sở Thông tin và 'rruyền thông đề nghị
Báo Kiên Giana, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông tin điệii
tử tỉnh. Thường trực ủy ban nhân dân các huvện, thành phố chĩ đạo hộ thống tlìôníi
tin cơ sở táng cường tuyen truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp và người dân được biết về việc sửa đối Luật Đất đai để mọi tầna lớp Nhân
dân Iham gia dóng góp ý kiến, phản ánh truniì thực, ý chí, nguyện vợna, lợi ích
Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung vào mội số nội
diiníĩ sau:

1. Thông tin về nội dung cần lấy ý kiến Nhân dân bao gồm: Bố cục. nội
duní> và kv tlìiiật Irìnli bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đặc biệt, tập truiìíi
một số vấn đề của dvi" thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liẻn quan trirc tiép đến người
dân ở cơ sở như:

- Các trường hợp thu hồi đất đổ phát Iriển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia.
công cộng;

- Trình tự. thủ lục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụim đíìU
quyền sở hữu nhà ở và lài sản khác ẹán liền với đất:

- Quy dinh về bồi thườiiíi, hỗ trợ, tái định cư;
- về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượníi CỊLiyền sử dụiiỉi đấl nôiiíỉ nghiệp

cỉia hộ s,ia đình, cá nhân;

- về mở rộng đối tượng nhận chLiyến nhượng quyền sử dụna đất Irồng lúa;



- Thẩm quvền giải quvết tranh chấp đất đai:
- Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
2.1 hông tin về hình thức lấy ý kiến Nhân dân:
- Góp ý trirc tiếp bằne văn bản (bản giấy, thư điện tử) và gửi đến Bộ Tài

nsuyên và Môi trường theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất 'ĩhuyết, phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp tliư điện lử:
1 u atda ida i @111 on rc. ao V. V n.

- Góp ý trực tiểp thông qua vvebsite chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với
dự thảo L.Aiật Đất dai (sửa đổi) tại địa chỉ vvebsite: 1IIatdatcỉai@monrc.goV. 11.

3, Thông tin về thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đối) bẳt đầu từ
n2;ày 03 tháng 01 năm 2023 và kết thúc vảo ngày 15 tháng 3 năm 2023.

(Nghị quyết số ỉ 70/NO-CP n^ày 3ỉ/ỉ2/2022 của Chính phủ gừì kèm theo)
Sở Thôna tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển

khai cônơ tác tuyên truyền Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo
Liiậl Đất đai (sửa ầồ\).!.Ặ^
Nơi nhộn:
- Như trên;
- TT VHTT&TT các huyện, TP;
- Phòng VHIT các huyện, TP;
- lArii: VT, TTBCBC.
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