
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CHƯHRENG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND- TH 
 

V/v triển khai việc tổ chức lấy ý kiến của 

cán bộ, công chức và Nhân dân đối với 

dự thảo Luật Đất đai 

 (sửa đổi). 

 

ChưHreng, ngày   tháng    năm  

Kính gửi:     - Cán bộ, Công chức, Viên chức UBND xã ChưHreng; 

   - Thôn trưởng 5 thôn và nhân dân trên địa bàn xã Chư Hreng. 

 

 

Ngày 27 tháng 01 năm 2023 UBND xã ChưHreng nhận được công văn số 

32/UBND-TP của Phòng Tư pháp thành phố về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến 

của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi). Uỷ ban nhân dân xã ChưHreng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức xã, 

thôn trưởng 5 thôn và nhân dân trên địa bàn xã ChưHreng thực hiện nội dung 

sau: 

Tích cực, chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi). Nội dung tham gia góp ý đề nghị xây dựng thành văn bản gửi về Uỷ 

ban nhân dân xã (qua đ/c Huệ - Công chức Tư pháp xã) trước ngày 16 tháng 

02 năm 2023 để tổng hợp và báo cáo Phòng Tư pháp thành phố theo quy định, 

(Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên Công Thông tin điện tử 

Chính phủ1). 

Sau thời gian trên, Uỷ ban nhân dân xã không nhận được ý kiến góp ý của 

các đ/c cán bộ, công chức trong cơ quan thì xem như thống nhất với nội dung dự 

thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  

Đề nghị thôn trưởng các thôn tổ chức họp dân lấy ý kiến tham gia góp ý 

của nhân dân trên địa bàn thôn đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Gửi biên 

bản họp dân về UBND xã (qua đ/c Huệ - Công chức Tư pháp xã) trước ngày 16 

tháng 02 năm 2023 để tổng hợp2. (Gửi kèm Luật Đất đai (sửa đổi). 

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã Chư Hreng 

và Nhóm zalo cán bộ, công chức, viên chức xã. 

                                                 
1. https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-5434. 

2 Văn phòng UBND xã Phôtô dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) gửi cho 5/5 thôn 



Uỷ ban nhân dân xã ChưHreng báo để cán bộ, công chức, viên chức, thôn 

trưởng 5 thôn và nhân dân trên địa bàn xã Chư Hreng biết, triển khai thực hiện./.

    

     Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     - Lưu: VTUB. 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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