
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

S& ,I'i  /KH-UBND Quthng Trj, ngàyA thángf näm 2023 

KE H04CH 
A A P A A A A. 9 A A 9 A• To chtrc lay y kien Nhan dan dot vo'i Dir thao Luat dat dai (stra doi) 

Thirc hin Nghj quy& s 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 näm 
2022 cüa Uy ban Thumg vi Quôc hi ye vic to chüc lay ? kiên Nhân dan dOi 
vói dir thão Lust Dat dai (sira dôi); Ngh quyêt so 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 
cüa ChInh phü ye vic ban hành Kê hoch to chüc lay kiên Nhân dan dOi vâi 
d%r thâo Lust  Dat dai (si:ra dOi); UBND tinh ban hành Kê hoch to chrc lay 
kiên Nhân dan dôi vOi dr thào Lut Dat dai (sira doi) (sau dày gi là Kê hoch), 
vói các ni dung sau day: 

I. MIJC DICH, yEu CAU 

1. Miic dIch 

- Trin khai thirc hin Nghj quyt s 671/NQ-UBTVQH15 ,ngày 23 
tháng 12 nàm 2022 cüa Uy ban thu&ng vi Quôc hi ye vic to chüc lay kiên 
Nhân dan doi vâi dir thào Lut Dat dai (si'ra dôi) (sau dày gçi là Nghj quyêt so 

671/NQ-UBTVQH15) và Nghj quyêt so 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 närn 
2022 cüa ChInh phü ye vic ban hành Kê ho?ch tO chirc lay kiên Nhân dan dôi 
vOi dir thào Lust Dat dai (sira dôi) (sau day gi là Nghj quyêt so i 70/NQ-CP); 

- Phát buy quyn lam chü, tp hçip kin cüa Nhân dan, to sr dông 
thun cña Nhân dan và the hin nguyen v9ng cüa Nhân dan, phü hcip vói chü 
trtwng, dumg lôi cüa Dàng, dam bâo tInh dông b, thông nhât, khà thi eüa h 
thông pháp lut, dáp üng duqe yêu câu phát triên dat nuâc trong giai doan mâi. 

2. Yêu cu 

Vic t chirc 1y kin Nhân dan v dir thào Lust  Dt dai (süa di) phâi 
dam bão các yêu câu sau: 

- Bâo dam thirc hin dung miic dIch, yêu cu, di tuçmg, ni dung, hInh 
thirc lay kiên theo Nghj quyêt so 671/NQ-UBTVQH15 và Nghj quyêt sO 
170/NQ-CP. 

- Vic th chirc 1y kin v di,r thão Lust dt dai (süa di) là nhim vi 
tr9ng tam cüa các cap, chInh quyén dja phuang và các to chüc, cá nhân có lien 
quan. 

- T chtrc thão lun, 1y kin Nhãn dan vOi các hInh thirc thIch hçp, to 
diêu kin thun lçii dê các tang hp Nhân dan gop vào dir thào dir an Lut Dat 
dai (sra dôi); 
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- Vic th chirc 1y kin Nhân dan phài duçic tin hành dan chü, cong 
khai, khoa h9c; bão dam tiên d, cht luvng, thiêt thrc và tiêt kim; 

- ' kin dóng gop cüa Nhân dan phâi duqc tp hqp, tng hqp dy dü, 
chInh xác và dugc nghiên ciru tiêp thu, giái trInh nghiêm tüc dê hoàn thin d%r 
thão di,r an Lut Dat dai (si:ra doi); 

- Các c quan, &m vj, dja phucing; các c quan thông tin di chüng Co 
trách nhim tuyên truyên, vtn dng Nhân dan tham gia gop kiên; phãn ánh 
trung thirc, kjp thyi kiên tham gia cüa Nhân dan; 

- Bào dam sr lãnh do cüa các cp üy Dâng, s1r chi dao  chat chê cUa lath 
do dja phizing, dé cao trách nhim cüa ngui dirng dâu co quan, to chüc trong 
vic lay kiên Nhan dan ye dir thào Lut Dat dai (s.'ra dOi). 

II. DO! TUNG, NQI DUNG, H!NH THU'C LAY MEN 

1. Di trqng 

Di tuçing 1y kin v dir thâo Lut Dt dai (sra di) bao gm: 

- Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan các c.p; Uy ban MTTQ Vit Nam 
tinh; 

- Doàn di biu Quc hôi tinh; 

- TOa an nhân dan tinh, Vin Kim sat nhân dan tinh, các s&, ban, ngành, 
doàn the cap tinh; 

- Các th chirc xA hi chInh trj - xã hi, t chirc chInh trj xâ hi - ngh 
nghip; tO chirc xä hi - nghê nghip và các tO chüc xã hi khác; 

- Các doanh nghip; 

- Tru&ng ChInh trj tinh, Phân hiu Dai  hçc Hu tii Quàng Trj, Tru?ng cao 
däng trên dja bàn tinh; 

- Các tng lap Nhân dan. 

2. Ni dung 

- Ly kin toàn bi dir thão Lu.t Dt dai (sira dtM) gm b cic, ni dung 
và k5 thut trInh bay cüa dir tháo Lust Dat dai (süa dOi). 

- Dr tháo Lut Dt dai (sra di) duçic däng tái toàn van trên trang Thông 
tin diên tr cüa Hi dOng nhân dan tinh, Doàn dai  biêu Quôc hi tinh (dja chi: 
www.dbnd.quangtri.gov.vn), Uy ban Mt trn TO quôc Vit Nam tinh (dja chi: 
www.ubmt.quangtri.gov.vn), UBND tinh (dja chi: www.quangtri.gov.vn) và S 
Tài nguyen và Môi tru?mg (dja chi: www.stnmt.quangtri.gov.vn) dê các Ca quan, 
to chac, ca nhân tiêp can,  nghiên cu và dóng gop kiên. 

3. HInh thfrc 

Th thào Lut D.t dai (süa di) duçc 1y kin thông qua các hInh thüc 
sau day: 

- GOp tric tip hoc bang van bàn gt'ri dn ca quan, t chüc dixcic phân 
cOng trách thim tai  Phi,i hic cüa Kê hoch nay. 
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- Gop kin thông qua Cng thông tin din ti'r cüa tinh; trang thông tin 
din tCr cüa Hi dng nhãn dan tinh, Doàn di biêu Quôc hi tinh, Uy ban Mt 
trn To quôc Vit Nam tinh va SO Tài nguyen và Môi truOng; 

- Thão lu.n tai  cac hi nghj, hi tháo theo tüng dja bàn cp huyn do ca 
quan cO trách nhim to chüc. 

III. TO CH1C THIJ'C HhIN 

1. Trách nhim cüa S& Tài nguyen và Môi trtrông 

- T chüc ly kin cánb, cong chi'rc, viên chirc, ngu1i lao dng trong 
c quan dôi vOi dir tháo Lut Dat dai (süa dôi) theo dñng kê hoach. 

- Tng hçip kt qua tham gia kin cüa Hi dng than dan tinh, Doàn di 
biêu Quôc hi tinh, các cc quan, ban, ngành, doàn the cap tinh và UBND các 
huyn, thành phô, thj xâ; các tO chirc, cá nhân. 

- Xây drng báo cáo k& qua tham gia kin cüa toàn tinh, gCri UBND tinh dê 
báo cáo B Tài nguyen và Môi tru?mg theo dung th&i hn yêu câu. 

2. Trách nhim cüa các s&, ban, ngành, doàn the, don vj, tru*ng hçc 

- T chi'rc l.y kin can b, cong chüc, viên chüc, ngu1i lao dng trong 
cci quan dOi vói dir thão Lust Dat dai (si'ra dOi) theo dung ké hoch. 

- Ph& hçp chat chê vOi SO Tài nguyen và Môi truOng trong vic chi dao, 
kiêm tra, don dôc thirc hin; tong hqp, xây dijng báo cáo theo dê cung tai  Phii 
hic I kern theo Nghj quyêt sO 1 70/NQ-CP gOi ye SO Tài nguyen và Môi tnrOng 
dOng thii gian qui djnh. 

3. Trách nhim Hi dng nhân dan và UIBNID các huyn, thành ph, 
th! Xa 

- Ban hành K hoch t chirc ly kin Nhân dan ti dja phrnmg dam bâo 
phü hip vOi miic dIch, yéu cau, dOi tuclng, ni dung, hInh thirc cüa Kê hoch nay. 

- T chirc ly kin Nhân dan vào di,r tháo Lut Dat dai (si:ra di) tai  dja 
phi.ning den trng xã, phtthng, thi trân. 

- Ph bin d%r tháo Lut Dt dai (sOa di) qua phucmg tin thông tin nh.r dài, 
báo, phát thanh, truyên hInh hoc tiên hành hi nglij, hi thâo theo trng xã, 
phu?mg, thj trãn hoc khu vrctii dja phuong dê các to chuc, các tang lop Nhãn dan 
trong dja bàn huyn, thành phô, thj xâ tiêp cn ni dung dr thâo và tham gia kiên. 

- B trI kinh phi tü ngân sach dja phuong d to chüc thirc hin vic lay 
kiên vào dr thão Lut Dat dai (sOa dôi) ti dja phucing. 

- UBND các huyn, thành ph, thj xâ tng hçip, xây drng báo cáo kt qua 
lay kien theo dé cung ti Phi lc I kern theo Nghj quyêt so i 70/NQ-CP, gui 
ye SO Tài nguyen vá Môi tri.rng dung thi gian quy djnh. 

4. Tréch nhiêm cüa Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Quãng Trj 
- Pht bin, tuyên truyn các ni dung cüa dr thào Lut Dt dai (sua di), 

Ké ho.ch cüa UBND tinh trén các chwng trInh phát song cüa Dài dé cung cap 
thông tin phiic vii cho vic dóng gop kiên cüa Nhân dan; 
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- Dàng tâi toàn b ni dung dr thào Lu.t D.t dai (süa di), K hoch cUa 
UBND tinh trên các so báo phát hành. 

5. Dé nghj các Ban dâng cüa Tinh ui', Van phông Tinh ui', Dãng u'kh& 
các cciquan và doanh nghip tinh to chüc phô biên ni dung dir thâo Lut Dat dai 
(si'ra dôi), tong hçip và xay drng Báo cáo kêt qua lay kiên ye dir thâo Lu.t Dat 
dai (süa dôi) theo de crnmg tai  Ph%i 1iic I kern theo Nghj quyêt so i 70/NQ-CP gui 
ye Sâ Tài nguyen và Môi tnthng theo ké hoach. 

6. D nghj Mt trn T quc Vit Nam tinh; Hi Nông dan tinh to chüc 
thâo lun, lay kiên rng rãi den các tang l&p Nhân dan; tong hçip và xây dirng 
Báo cáo kêt qua lay kiên ye dir thão Lut Dat dai (süa doi) theo dê cumg t?i 
Phii 1iic I kern theo Nghj quyêt so 170/NQ-CP gui ye S& Tài nguyen vâ Môi 
trtrcYng tinh theo kê hoach. 

7. Trên c sâ kt qua tham gia ' kin cüa toàn tinh do Sâ Tài nguyen và 
Môi tnri1ng tong hqp và báo cáo, UBND tinh chü trI, phôi hqp vôi Doàn Di 
biêu Quoc hi tinh, Hi dông nhân dan tinh, Uy ban Mitt trn To quôc Vit Nam 
tinh to chüc hi nghj thão lun dé hoàn thin Báo cáo cüa toàn tinh dê giri báo 
cáo ye B Tài nguyen vá Môi tru&ng dam báo chat krçrng, dung thai gian theo 
yêu câu. 

IV. KINH PHI THUC HIN 
Các s&, ban, ngành, UBNID các huyn, thj xã, thành ph và các cc quan 

nêu ti Miic III cUa Kê hoach  nay co trách nhim bô trI kinh phi, nhan lirc, các 
diêu kin phiic vi cho vic lay kiên ye dir thào Lut Dat dai (sira dôi) theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

Si Tài chinh nghien ciru, d xut UBND tinh b tn kinh phi dam bão cho 
vic lay kiên ye dir thão Lut Dat dai (süa doi) theo quy djnh cüa pháp lut. 

UBND tinh yêu cu các so, ban, ngành cp tinh, UBND các huyn, thj xã, 
thành phô và các c quan don vj lien quan triên khai thrc hin nghiêm tüc, có 
hiu qua Kê hoach  này./.f,j— 

Noi n/tan: 
- BO Tài nguyen và Môi tnthng; 
- Doàn DBQH, HDND tinh; 
- UBMTfQ Vit Nam tinh; 
- Các s&, ban, ngành cap tinh; 
- Dài PTI'H, Báo Quâng Trj; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xA; 
- Chü tjch, Các PCI UBND tinh; 
- Chánh VP, Phó CVP UBND tinh; 
- Luu: VT, KTTU (( 

HãSDng 
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HULUC 
KE N LAY KIEN AN DAN 
yE D TH•Xo. irA JLUJT DAT DAI (SUA DOI) 

(Ban hành ntheK 1/s -  /KI-I-UBND ngày J.f- /O1/2023 
• cua san nhan dan tznh) 

STT NO! DUNG CONG VIC C QUAN CHU TRI 

THm 
GIAN DV 

MEN 
THIC 
HIN 

BanhànhKhoach 
Sr Tài nguyen và Môi trixOng, 

Van phông UBND tinh 
17/01/2023 

2 
Thirc hin lAy ' kin Nhân dan v ni 
dung dir tháo Lut DAt dai (scra di) 

Các Ca quan cüa tinh; Hi 
dng nhân dan và Uy ban nhn 
dan các huyn, thành phó, thj 
xä; Uy ban Mt trn T quc 
Vit Nam tinh và các t chi'rc 
thành viên; HOi  nông dan, Hi 
dng nhân dan và Uy ban than 
dan các xã, phuông, thj trAn. 

18/01/2023 

- 
28/02/2023 

3 
Tuyên truyn, ph bin ni dung 
dir thão Lut DAt dai (sra di) và 
K hotch cüa UBND tinh 

Dài Phát thanh -Truyên hmnh 
Quãng Trj và Báo Quãng Trj. 

18/01/2023 
- 

2 8/02/2023 

4 
T6ng hcrp, gi'ri báo cáo kt qua lAy 

kin Nhân dan v Sâ Tài nguyen 
và Môi trtthng d tng hcip 

Các Sà, ban, ngành doàn th 
cAp tinh; Uy ban nhân dan các 
huyn, thành ph, thj xä; Uy 
ban Mt trn T quc Vit 
Nam tinh 

05/3/2023 

Tang hcip, xay dung dir tháo báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh. 

Si Tài nguyen và Môi trithng 10/3/2023 

6 
T chüc hi nghj d hoàn thin báo 
cáo gifta UBND tinh, HDND tinh 
và Doãn Di biu Quc hOi tinh. 

Sâ Tài nguyen vã Môi tnrng, 
Van phông UBND tinh 

15/3/2023 

Uy ban nhãn dan tinh báo cáo v 
B Tài nguyen và Môi trtthng. 

S& Tài nguyen và Môi tru?Yng, 
Van phông UBND tinh 

20/3/2023 
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