
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 1020/UBND-KT  Tuyên Quang, ngày 18 tháng 3 năm 2023 
V/v triển khai thực hiện Công điện số  

164/CĐ-TTg  ngày 18/3/2023 
 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 
thuộc tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức  lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai 

(sửa đổi) (có văn bản gửi kèm theo) . 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

trong thời gian tới tiếp tục triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 164/CĐ-TTg 

ngày 18 tháng 3 năm 2023. 

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo  của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2023 

để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế Quốc hội./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;      
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KT.(Qkt). 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 
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