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BÁO CÁO 

Về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân 

vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi ) 

 

Kính gửi – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh và Công văn số 171/UBND-TNMT ngày 14/02/2023 của UBND huyện Kỳ 

Anh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). UBND 

xã Kỳ Thọ tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội 

dung như sau. 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

1. Triển khai, tổ chức thực hiện. 

Sau khi tiếp nhận các văn bản của Trung ương; tỉnh; huyện như Nghị quyết 

số 671/NQ-UBTVQH 15 ngày 23/12/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Về 

việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 

170/NQ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ. Về việc ban hành kế hoạch tổ chức 

lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Công văn Số: 

171/UBND-TN&MT, ngày 14 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Kỳ Anh về 

việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). TT Đảng 

ủy; HĐND xã chỉ đạo UBND xã ban hành công văn số 12/KH-UBND ngày 

17/02/2023 Về việc triển khai, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai 

(sửa đổi). Chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên; công chức, viên 

chức, người lao động và các chi bộ, tổ chức, tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức 

chính trị xã hội, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và toàn thể các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn xã tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

năm 2023 của Chính phủ đúng theo quy định của nhà nước.  

II. Kết quả tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức, nhân dân. 

 Qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sủa đổi) trên tinh thần 

khách quan, dân chủ, minh bạch sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

xã, các tổ chức chính tri, chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao 

động cơ bản thống nhất với quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật 

nhà nước cũng như văn bản dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023 của Chính 

phủ.  

 Qua tổng hợp có tổng số: 30 ý kiến thống nhất với quan điểm, chủ trương 

đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước cũng như văn bản dự thảo Luật Đất đai 



(sửa đổi) năm 2023 của Chính phủ. Tuy nhiên tại các Mục; của Chương I đến các 

Mục của Chương XVI thì có 12 ý kiến đề nghị điều chỉnh sau. 

1. Tại Chương I. Quy định chung từ Điều 1; Điều 2 đến Điều 12 có 15 ý 

kiến thống nhất với Dự thảo Luật đất đai 2023 và có 01 (một) ý kiến đề nghị điều 

chỉnh và sử dụng rõ ràng một trong hai cụm từ sau (Thổ cư) hoặc (Đất ở) tránh tình 

trạng sử dụng nhiều cụm từ nhưng diễn tả 1 nội dung; 

         2 Tại Chương II. Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất 

đai từ Điều 13 đến Điều 26 có 10 ý kiến thống nhất với bản dự thảo Luật đất đai 

sửa đổi. Tuy nhiên ở Mục 3 - Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai từ 

Điều 24 đến Điều 26 có 02 (hai) ý kiến đề nghị bỏ đối tượng là hộ gia đình vì việc 

xác định các thành viên trong hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, ảnh 

hưởng đến việc thực hiện các giao dịch các quyền sử dụng đất. Trên GCNQSD Đất 

không ghi chung chung bằng cụm từ hộ gia đình mà cần ghi rõ cụ thể các thành 

viên có quyền QSD đất. 

3. Chương III. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 
3.1. Muc 1 - Quy định chung: Từ  Điều 27 đến Điều 33 

3.2. Mục 2 - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất  từ 

Điều 34; Điều 39 

3.3. Mục 3 - Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng 

đất từ Điều 40; Điều 42. 

3.4. Mục 4 - Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài sử dụng đất. Từ Điều 43; Điều 48 

3.5. Mục 5 - Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất từ Điều 

49; Điều 53 

Trong Hội nghị cũng như lấy ý kiến của các thôn có 20 ý kiến thống nhất  

theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2023 của Chính phủ và không có ý kiến góp ý 

nào thêm vào các Mục của Chương này. 

4. Chương IV. Địa giới hành chính, điều tra cơ bản về đất đai. 
4.1. Mục 1 - Địa giới hành chính, bản đồ địa chính từ Điều 54; Điều 55  

4.2. Mục 2 - Điều tra, đánh giá đất đai từ  Điều 56; Điều 59. Mục của 

Chương này không có ý kiến góp ý vào dự thảo. 

5. Chương V. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. (có 02 ý kiến đề nghị 

điều chỉnh tại Điều 60; Điều 76). 

5.1. Điều 76: Đề nghị Khi đã có quy hoạch tổng thể về xây dựng khu đô thị, 

khu dân cư, khu công cộng vui chơi, giải trí, đường giao thông… phải được tổ 

chức, thực hiện xây dựng đúng theo quy định của Nhà nước và không được thực 

hiện trên giấy tờ (quy hoạch treo) làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất phát triển 

kinh tế của nhân dân. 

Việc Quy hoạch đất đai phải được công khai, minh bạch cho nhân dân được 

biết về thời gian cụ thể, nhất định đảm bảo cho nhân dân yên tâm sản xuất. 

6. Chương VI. Thu hồi đất, trưng dụng đất. 

 Điều 80: Tại Điểm a,  khoản: Cần làm rõ tiếp tục vi phạm thì có nghĩa là vi phạm 

ở mức độ đã bị xử phạt chưa chấm dứt hay là tăng mức độ vi phạm. 



 

  7. Chương VII. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất. 
7.1. Mục 1 - Bồi thường về đất, chi phí đầu tư còn lại vào đất. Từ Điều 89; 

Điều 97. Có 04 (ba) ý kiến: 

- 1 ý kiến: Đề nghị trước khi quy hoạch phải công bố rộng rãi cho nhân dân 

biết và có quyết định thu hồi đất hoặc trưng dụng đất của dân thì cần có phương án 

đền bù cho dân bằng hoặc cao hơn giá thị trường đúng quy định của nhà nước.  

- 2 ý kiến: Tại khoản 2 điều 89 của Dự thảo luật quy định về nguyên tắc bồi 

thường về đất khi nhà nước thu hồi đất không khả thi và khi ban hành khó thực 

hiện trên thực tế. 

- Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất bảo đảm nhà ở, thu nhập và điều 

kiện sống bằng hoặc tốt hơn. Bằng hoặc tốt hơn ở lĩnh vực nào chưa cụ thể cần làm 

rõ. 

7.4. Mục 4 - Tái định cư từ Điều 106 đến Điều 110. Có 02 (Hai)Ý kiến 

trùng ý đó là đề nghị khi nhà nước quy hoạch có quyết định thu hồi đất hoặc trưng 

dụng đất của dân thì cần có phương án đền bù và có quỹ đất để tái định cư cho 

nhân dân đúng theo quy định của nhà nước. 

-  Khi  tiến hành tái định cư cần phải căn cứ theo quỹ đất của địa phương và 

nơi ở mới cần phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. 

- Đề nghị nhà nước bổ sung thêm chi phí cải tạo mặt bằng khi phần diện tích 

còn lại cao không thể đảm bảo đời sống ổn định của người dân. 

8. Chương VIII. Phát triển quỹ đất. Từ Điều 111 đến Điều 115. Không có 

ý kiến góp ý vào dự thảo. 

9. Chương IX. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

9.1. Mục 1 - Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất  
Không có ý kiến nào vào dự thảo. 

9.2. Mục 2 - Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, 

đấu thầu dự án có sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng 

đất. Từ Điều 125 đến Điều 128. Không có ý kiến nào vào dự thảo. 

10. Chương X. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
10.1. Mục 1 - Hồ sơ địa chính. Từ Điều 129  đến Điều 131  

Không có ý kiến đóng góp vào dự thảo 

10.2. Mục 2 - Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Từ 

Điều 132 đến Điều 141. Không có ý kiến đóng góp vào dự thảo. 

10.3. Mục 3 - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất. Không có ý kiến đóng góp vào dự thảo 

11. Chương XI. Tài chính về đất đai, giá đất. 

11.1. Mục 1 - Tài chính về đất đai. Từ Điều 147 đến Điều 152. Không có ý 

kiến đóng góp vào dự thảo 

11.2. Mục 2 - Giá đất. Từ Điều 153 đến Điều 158.  

Không có ý kiến đóng góp vào dự thảo 



12. Chương XII. Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Từ 

Điều 159 đến Điều 164. Tại Điều này; Chương này không có ý kiến đóng góp vào 

dự thảo. 

13. Chương XIII. Chế độ sử dụng các loại đất. 
13.1. Mục 1 - Thời hạn sử dụng đất. Từ Điều 165 đến Điều 169 

Có 3 (Hai) 

+ Có 2  ý kiến cùng 1 nội dung: 

Khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp thì cần thực hiện thủ tục gia hạn 

sử dụng đất trước khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất để đảm bảo thống 

nhất và đúng nguyên tắc về điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất đã 

được quy định là “Trong thời hạn sử dụng đất”. Đề xuất thời hạn sử dụng: 

- Đất sản xuất nông nghiệp: 50 năm. 

+ Có 01 ý kiến: Hiện nay ngoài đất ở là sử dụng lâu dài, số diện tích đất còn 

lại trước đây gọi là đất vườn thời hạn sử dụng lâu dài, nay đất vườn hay còn gọi là 

đất trồng cây lâu năm ( thời hạn sử dụng là 50 năm). Đề nghị vẫn giữ nguyên đất ở 

và đất vườn có thời hạn sử dụng là lâu dài. 

13.2. Mục 2 - Chế độ sử dụng đất. Từ Điều 170 đến Điều 213. Tại Mục 1; 

Mục 2 Chương này không có ý kiến đóng góp vào dự thảo. 

14. Chương XIV. Thủ tục hành chính về đất đai. Từ Điều 214 đến Điều 

217. Tại Điều này; Chương này không có ý kiến đóng góp vào dự thảo. 

15. Chương XV. Giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 
15.1. Mục 1 - Giám sát, theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai. 

Từ Điều 218 đến  Điều 222 

15.2. Mục 2 - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

Từ  Điều 223 đến Điều 227 

15.3. Mục 3 - Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Từ Điều 228 đến Điều 

231. Tại Mục 1; Mục 2; Mục 3 Chương này không có ý kiến đóng góp vào dự thảo. 

16. Chương XVI. Điều khoản thi hành. Từ  Điều 232 đến Điều 236. Tại 

Điều này; Chương này không có ý kiến đóng góp vào dự thảo. 

17. Các ý kiến về nội dung khác (nếu có) Không. 

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND Xã Kỳ Thọ về việc triển khai, tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 2023 của 

Chính phủ để phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh được biết tổng hợp 

báo cáo lãnh đạo./. 

 
Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DAN 
- Như trên; 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- TT Đảng ủy; HĐND xã(b/c); 

- CT, các PCT UBND xã (b/c); 

- UBMTTQVN; các đoàn thể xã (b/c); 

- Lưu: VT- UBND. 
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