
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 92/STP-VP Bình Thuận, ngày 18 tháng  01 năm 2023 

V/v triển khai lấy ý kiến dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi) 

 

Kính gửi: Trưởng các Phòng, Đơn vị thuộc Sở Tư pháp 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 
đổi). Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các Phòng, Đơn vị triển khai thực 
hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong  
toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng, Đơn vị mình theo 
nội dung tại Mục II Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND 
tỉnh, gửi kết quả góp ý về Phòng Nghiệp vụ 1 bằng hình thức văn bản (bản giấy) 
hoặc thư điện tử theo địa chỉ dungbd@stp.binhthuan.gov.vn trước ngày 20 
tháng 02 năm 2023. 

2. Giao Phòng Nghiệp vụ 1 tổng hợp ý kiến góp ý, tham mưu Báo cáo kết 
quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đề cương tại Phụ lục I kèm 
theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ gửi về Sở Tài 
nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 3 năm 2023 (bằng văn bản và cập 
nhật vào trang website luatdatdai.monre.gov.vn), đồng thời gửi Ủy ban nhân dân 
tỉnh để theo dõi. 

3. Giao Phòng Nghiệp vụ 3 đăng tải thông tin lấy ý kiến Nhân dân đối với 
dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Fanpage Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh và lồng ghép các hình thức phổ biến phù hợp. 

4. Giao Văn phòng Sở đăng tải nội dung liên quan trên Trang thông tin 
điện tử Sở Tư pháp.  

Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các Phòng, Đơn vị thuộc Sở  
nghiêm túc triển khai thực hiện (đính kèm theo Kế hoạch số 110/KH-UBND 
ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 
của Chính phủ)./. 

 
Nơi nhận:                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

Nguyễn Quốc Thắng 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;                                                               
- Lưu: VT, VP, Ch.                                                               
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