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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do -Hạnh phúc

Thanh Hải, ngày 03 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân

đối với dự thảo luật đất đai ( sữa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số: 21/KH- UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của 
UBND huyện Thanh Hà về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân  đối với Dự 
thảo luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Thanh Hà. 

Sau một thời gian triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân 
cán bô, công chức, viên chức, đảng viên trên địa bàn xã Thanh Hải. UBND xã 
Thanh Hải báo cáo kết quả như sau:

A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO
I.TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VIỆC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
1.Kế hoạch triển khai cua Cơ quan được giao tổng hợp kết quả lấy ý kiến 

nhân dân
Sau khi nhận được Kế hoạch số: 21/KH- UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 

của UBND huyện Thanh Hà, Kế hoạch số 55/KH- UBND ngày 15 tháng 02 năm 
2023 của UBMTTQ Việt Nam huyện Thanh Hà về việc triển khai lấy ý kiến nhân 
dân đối với Dự thảo luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Thanh Hà, UBND xã 
Thanh Hải đã ban hành Kế hoạch số: 14/KH-UBND ngày 23/02/2023 về việc tổ 
chức lấy tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã Thanh Hải đối với Dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi).

2.Công tác tuyên truyền, phổ biến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
UBND-UBMTTQ xã phối hợp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh xã, được 04 lượt về dự thảo luật đất đai (sữa đổi ).
Phối hợp với các ngành đoàn thể, ban công tác MTKDC tuyên truyền trong 

các hội nghị BCH, BCH mở rộng các đoàn thể lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo 
luật đất đai (sửa đổi).

Thời gian tuyên truyền: Bắt đầu từ ngày 25/02/2023 và kết thúc vào ngày 
03/03/2023.

Tài liệu tuyên truyền gồm: Tài liệu phục vụ lấy ý kiến bao gồm:
+ Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
+ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND xã về việc tổ 

chức lấy tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã Thanh Hải đối với Dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi).

3. Các hình thức, phương thức tổ chức lấy ý kiến
Tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân tại thôn: Ngày 01/3/2023 Ban công tác 

mặt trận của 05/05 thôn tổ chức hội nghị nhân dân lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật 
Đất đai (sửa đổi). Thành phần tham gia: Các tầng lớp nhân dân trong thôn



Ngày 03/03/2023, UBMTTQ xã phối với UBND xã tổ chức hội nghị lấy ý 
kiến dự thảo luật đất đai (sửa đổi) tại xã thành phần gồm: BCH Đảng bộ, cán bộ, 
công chức UBND, trưởng các ban, ngành đoàn thể, Hợp tác xã, Trưởng ban Giám 
sát đầu tư cộng đồng, Thanh tra nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân xã.

4.Các đối tượng được lấy ý kiến
BCH Đảng bộ, cán bộ, công chức UBND, trưởng các ban, ngành đoàn thể, 

Hợp tác xã, Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Thanh tra nhân dân, đại biểu 
hội đồng nhân dân xã và các tầng lớp nhân dân trong xã.

5.Việc tổng hợp, xử lý kết quả lấy ý kiến và xây dựng Báo cáo tổng hợp ý 
kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đến nay, UBND xã đã tiếp nhận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ 
chức, cá nhân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đôi) như sau: Ý kiến góp ý của 
nhân dân thông qua hội nghị lấy ý kiến nhân dân ngày 01/3/2023 do UBMTTQ xã 
tổng hợp; Ý kiến đóng góp thông qua hội nghị tại UBND xã ngày 03/3/2023.

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến gửi đến, UBMTTQ- UBND xã đã tiến 
hành tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan. Theo kết quả 
tổng hợp, để góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND xã phối hợp 
UBMTT xã đã tổ chức 01  hội nghị và đã nhận được 27 lượt ý kiến góp ý của tổ 
chức, cá nhân, cụ thể như sau:

Chương I, không có ý kiến.
Chương II, không có ý kiến.
Chương III, không có ý kiến. 
Chương IV, không có ý kiến
Chương V, có 01 lượt ý kiến góp ý.
Chương VI, có 04 lượt ý kiến góp ý.
Chương VII, có 01 lượt ý kiến góp ý.
Chương VIII, không có ý kiến.
Chương IX, có 01 lượt ý kiến góp ý.
Chương X, không có ý kiến.
Chương XI, có 01 lượt ý kiến góp ý.
Chương XII, không có ý kiến.
Chương XIII,  có 01 ý kiến.
Chương XIV, không có ý kiến.
Chương XV, không có ý kiến.
Chương XVI, có 01 lượt ý kiến góp ý.
6.Đánh giá chung
II.VỀ KỸ THUẬT LẬP PHÁP
1.Về bố cục của dự thao Luật : về bố cục, kết cấu, vị trí của các chương, 

điều, khoản của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Phù hợp.
2.Về kỹ thuật soạn thảo: Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của 

các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Phù hợp.
3.Đánh giá chung
Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ dự thảo Luật Đất đai 



(sửa đổi), gồm:
- Dự thảo Luật Đất đai phù hợp với các quan điểm, đường lối, chính sách 

của Đảng;
- Dự thảo Luật Đất đai phù với Hiến pháp, các điêu ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên;
- Dự thảo Luật Đất đai giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn 

đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật Đất đai.
III.TỐNG HỢP GÓP Ý CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI 

(SỬA ĐỔI)
Qua tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, những ý kiến 

góp ý tập trung vào các nội dung cụ thể sau đây:
1. Chương V. 
Điều 60: Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cần phải được công khai rộng rãi 

bằng nhiểu hình thức để người dân nắm được và giám sát thực hiện.
+ Ý kiến đề nghị: Khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thì cấp phê 

duyệt do cấp trên cấp đó kiểm tra rà soát phê duyệt.
     2. Chương VI. 

Ý kiến 1. Điều 85 Về thu hồi đất và chính sách bồi thường tái định cư nhất 
trí với các dự thảo về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội các 
tiêu chí điều kiện và quy định trong dự thảo luật. Song phải thật chi tiết cụ thể chặt 
chẽ để khi thực hiện tránh lợi dụng chính sách và lợi ích nhóm.

Ý kiến 2. Điều 83, nên thay cụm từ người có đất bị thu hồi thành người sử 
dụng đất bị thu hồi cho phù hợp.

Ý kiến 3. Tại điều 85, nên thay cụm từ cưỡng chế thu hồi đất bằng cụm từ 
cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. 

Ý kiến 4. Tại điểm c, khoản 4, điều 87 “Trong trường hợp người bị cưỡng 
chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức 
thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người cóp 
tài sản nhận lại tài sản” Việc này chỉ nên áp dụng đối với vật nuôi không phải là 
cây trồng, vật nuôi, có khả năng bảo quản trong điều kiện bình thường, còn đối với 
vây trồng, vật nuôi nên thanh lý ngay.

3.Chương VII: 
Ý kiến: Khoản 2 điều 89: Để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi nhà 

nước thu hồi đất ở ( hợp pháp) đến nơi ở mới( tái định cư) thì đất đổi đất vì những 
năm qua định giá đất nơi ở cũ của người dân chỉ bằng 20 % giá đất người dân phải 
trả ở tái định cư) do vậy người dân mất đất lại càng khó khăn hơn. Vậy đề nghị nhà 
nước nâng mức hỗ trợ 100%.

4. Chương IX. 
Ý kiến: Đề xuất giữa nguyên thẩm quyền cấp huyện cho chuyển mục đích 

sử dụng từ đất lúa sang đất ở. Xong đề nghị cần làm chặt chẽ tránh lợi dụng đất 
xen kẹp chuyển không đúng mục đích gây mất công bằng xã hội.

5. Chương XI.
Ý kiến: Về nguyên tắc phương pháp định giá đất là vấn đề luôn bức xúc 



trong thực tế nhiều năm qua do vậy cần đặc biệt quan tâm, phải tuân thủ phương 
pháp trình tự thủ tục định giá theo quy định của pháp luật đảm bảo tính độc lập về 
chuyên môn nghiệp vụ trung thực và khách quan của đơn vị định giá đất và cơ 
quan quyết định giá đất, đồng thời giữ quy định giá đất phổ biến trên thị trường 
trong điều kiện bình thường tại khu vực.

6. Chương XIII
Ý kiến: Đề xuất khi chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân 

không áp dụng hạn mức.
7. Chương XVI. 
Ý kiến: Đề nghị áp dụng luật thí điểm một số điều tại một số đại phương khác 

nhau trong thời hạn 6 tháng, sau đó tổng hợp, đánh giá tính khả thi, tính phù hợp 
để điều chỉnh trước khi ban hành Luật để đảm bảo việc áp dụng luật được hiệu quả 
nhất.

Trên đây là báo cáo tổng hợp góp ý của nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai 
(sửa đổi). UBND xã Thanh Hải báo cáo UBND huyện.

Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng TN&MT`
- TTĐảng ủy, TT HĐND xã (B/c);
- Lưu: VP xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tới
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