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           Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

   

Theo Công văn số 324/TNMT-CCQLĐĐ ngày 16/02/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân 

dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng chí Trịnh Văn Bé - Phó Chủ 

tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn 

vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ 

chức thực hiện lấy ý kiến cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Công văn số 78/UBND-VP ngày 31/01/2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ 

chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn 

huyện; tổng hợp ý kiến, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất ngày 

13/3/2023 để gửi về tỉnh. 

 (Đính kèm Công văn số 324/TNMT-CCQLĐĐ ngày 16/02/2023 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng). 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị 

được biết, thực hiện./.   

 

Nơi nhận:                                                                          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Như kính gửi;                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- PCT.TVB; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các phòng, ban ngành; ĐVSN; 

- CVP. PCVP.(NTKP); 

- Lưu: VT-LT(TTH,TLN).   

 

                                                                                                           

                                                                                                     Nguyễn Thị Kim Phượng 

 

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                       

                  
 

V/v phối hợp tổ chức lấy ý kiến 

nhân dân đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) 
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