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          Số:514 /SGD&ĐT-KHTC         Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

 

  

 

 
 

Kính gửi:  

- Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1249/UBND-ĐC ngày 17/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự 

thảo Luật đất đai (sửa đổi). Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến Nhân dân 

đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) theo đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu các đơn vị: 

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về 

việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi); đề nghị các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện lấy ý kiến 

của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi) theo đúng quy định và tiến độ yêu cầu. 

Các đơn vị báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

tại đơn vị và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (trực tiếp Phòng Kế hoạch Tài chính), 

theo địa chỉ email: sinq@hue.edu.vn trước ngày 08/3/2023 để Sở GDĐT tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc, đề nghị 

phản ánh về đ/c Nguyễn Quốc Sĩ - ĐT: 0905106806 để được giải thích, làm rõ 

thêm. 

(Gửi kèm Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc 

ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) và Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban 

hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)) 

Yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tân 

 

V/v tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối 

với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). 
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