
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền lấy ý kiến góp ý 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 

 

Đắk Nông, ngày      tháng 01  năm 2023 

                                      

 

         Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

                                    - Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; 

- Cơ quan đại diện, PVTT các cơ quan báo chí ngoài tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT các huyện, thành phố; 

- Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn. 
                                                                 

 

Triển khai Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về 

tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Công văn số 

25/TTCS-TTTH ngày 11/01/2023 của Cục Thông tin Cơ sở, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tuyên truyền 

một số nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệpvà người dân trên địa bàn tỉnh được biết về việc sửa đổi Luật Đất đai để mọi 

tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh trung thực, ý chí, nguyện 

vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  

 b) Tổ chức truyền thông, thông tin về những nội dung cần lấy ý kiến Nhân 

dân bao gồm: bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi); đặc biệt, tập trung một số vấn đề của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có liên 

quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở như: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4)Về mở rộng 

hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; 

(6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

 c) Thông tin về hình thức lấy ý kiến Nhân dân:  
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 - Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) và gửi đến Bộ Tài 

nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: 

luatdatdai@monre.gov.vn.  

 - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với 

dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai@monre.gov.vn. 

 d) Thời gian lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03 

tháng 01 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023.  

2. Tổ chức thực hiện 

a) Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông 

tấn, báo chí có trụ sở trên địa bàn tỉnh: 

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để 

cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của Nhân dân. Mở chuyên 

trang, chuyên đề để đưa tin, phản ánh, đăng phát kịp thời các ý kiến đóng góp của 

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

- Tuyên truyền mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân nhằm phát 

huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của 

nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), phù hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp 

luật. 

 b) Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường 

đăng tải, cập nhật tin, bài tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dẫn link dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) tại các địa chỉ: 

 - luatdatdai@monre.gov.vn;  

 - https://daknong.gov.vn/?vbid=28&gidzl=iQj8MXz1dZUpj4bU7LoREB6-

HLC6Ly4vgxKU1GKDo6AbjqzPNbcRCFMqILvRLfrdyBzF3pMPs-

PV6KcPC0&pageid=31851&title=to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-

luat-dat-dai-sua-doi 

 - http://stttt.daknong.gov.vn/tin-tuc/quy-hoach-ke-hoach/to-chuc-lay-y-kien-

nhan-dan-doi-voi-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-.html. 

c)  Cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và 

hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn được biết về việc sửa 

đổi Luật Đất đai để mọi tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh 
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trung thực, ý chí, nguyện vọng, lợi ích Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi).  

Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả./. 
 

   Nơi nhận: 
   - Như trên (t/h); 

   - UBND tỉnh (b/c); 

   - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

   - Ban Giám đốc; 

   - Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Thắng 
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