
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số:   396    /UBND-KT                       Bình Thuận, ngày   14   tháng 02 năm 2023 

V/v thực hiện Công điện số 

32/CĐ-TTg ngày 12/02/2023 

của Thủ tướng Chính phủ 

 
                   Kính gửi:  

                - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

   - Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

                - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ngày 12/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 

32/CĐ-TTg về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) (scan gửi kèm theo). Nhằm triển khai nghiêm túc, đạt kết quả Công điện 

nêu trên của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, đề 

nghị Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Quyết 

định số 120/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

trong phạm vi, địa bàn quản lý của mình theo hình thức thích hợp; chú trọng 

đến các tần lớp Nhân dân, chính sách về đất đai có tính đăc trưng của vùng, 

miền; tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến theo đúng đề cương và 

gửi về cơ quan tổng hợp theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Tòa án nhân dân tỉnh;                                                     

  - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;  
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- Lưu: VT, KT. Đức 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Đăng 

 

HỎA TỐC 
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