
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG BỒNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Bồng Sơn, ngày          tháng        năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)  

trên địa bàn phƣờng Bồng Sơn 

  

Căn cứ Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất 

đai (sửa đổi) ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ;  

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai 

(sửa đổi) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn;    

Thực hiện Kế hoạch số 12A/TB-UBND ngày 10/02/2023 của UBND 

phường Bồng Sơn về việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân và công khai đối với 

dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; 

UBND phường Bồng Sơn tiến hành công khai và lấy ý kiến đối với dự 

thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn phường Bồng Sơn như sau: 

1. Nội dung công khai:  

- Toàn bộ dự thảo Luật đất đai năm 2023 (sửa đổi). 

- Phụ lục II Một số nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi) 

lấy ý kiến nhân dân (ban hành kèm theo Kế hoạch số 12A/KH-UBND ngày 

10/02/2023 của UBND phường Bồng Sơn). 

2. Địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND phường Bồng Sơn (số 288- 

Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Nhà văn 

hoá các khu phố trên địa bàn phường Bồng Sơn; Cổng thông tin điện tử UBND 

phường Bồng Sơn. 

3. Thời gian công khai: Từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 10/3/2023 

4. Hình thức và địa điểm tiếp thu ý kiến:  

- Hình thức ý kiến: Bằng văn bản hoặc trực tiếp. 

- Nơi tiếp nhận ý kiến: UBND phường Bồng Sơn (số 288- Trần Hưng 

Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) qua bộ phận Địa 

chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường để tổng hợp. 



UBND phường Bồng Sơn Thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường Bồng Sơn biết tham gia góp ý kiến đối 

với dự thảo Luật đất đai 2023 (sửa đổi). 

Đề nghị Đài truyền thanh phường, Trưởng các khu phố thông báo rộng rãi 

cho Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn phường biết thực hiện 

đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã (B/cáo); 
- Thường trực Đảng ủy phường (B/cáo);;  

- Thường trực HĐND phường (B/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND phường;  
- Mặt trận, Các ngành đoàn thể phường; 

- Trưởng 11 khu phố; 

- Niêm yết trụ sở UBND phường và Nhà văn hoá 11 
khu phố;  

- Cổng thông tin điện tử UBND phường Bồng Sơn. 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Lƣơng 
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