
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VTT NAM 
THANH PHO TUYEN QUANG Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

So: 23 /KH-UBND TP. Tuyên Quang, ngayfltháng 02 nám 2023 

ICE HOACH 
T6 chuc 1y kin nhân dn d6i vó'i dr thão Lut Dt dai (sü'a di) 

Thirc hin Ngh quyêt s6 6711NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 cüa 
Uy ban thuông vi Quôc hi ye vic to chüc lay kiên nhân dan dôi vài dir 
thào Lut Dat dai 'tha dôi,); Nghj quyêt so 17OINQ-CP ngày 3 1/12/2022 çi:ia 
ChInh phü ye ban hành Kê hoch to chrc lay kiên nhân dan dOi vOi dr thào 
Lut Dat dai (tha dôi,), 

Can cü K ho?.ch s6 25/K}1-UBND ngày 14/02/2023 cUa Uy ban rthân dan 
tinh ye vic to chirc lay ' kién nhân dan dôi vôi dir tháo Lu.t Dat dai ('tha d), 

Uy ban nhãn dan thành ph6 xây drng k hoach nhu sau: 

I. MTJC DId, YEU CAU 

1. M.ic dich 

- Phát huy quyn lam chü, huy dng trI tue,  tarn huy& cüa nhân d nhm 
hoàn thin dr an Lu.t Dat dai (tha dôi) báo dam chat lucrng, khoa hçc, khä thi, 

hiu qua; tao  si,r dông thun cüa nhân dan, phân ánh chI, nguyen vçng, vi lcii Ich 
cüa nhân dan và t.o không gian, ngôn 1irc cho sr phát triên cüa cija phuong. 

- Nâng cao nhn thc ci:ia các tng lap nhan dan và trách nhim cüa Hi 
dông nhân dan, Uy ban nhân dan các cap, các to chirc, cá nhân dôi vói vic süa dôi 
Lust dat dai. 

2. Yêu cu 
Vic t6 chirc 1y kin nhân dan v dir thào Lu.t D.t dai (tha ddi) phái 

dam bào các yêu câu sau: 
2.1. Vic t6 chrc 1.y kin nhân dan phài dixcic tin hành dan chCi, khoa h9c, 

cOng khai, minh bach; bào dam tiên d, chat hrqng, thiêt thrc và tiêt kim. 

T6 chrc 1y ' kin nhân dan vâi các hinh thi'ic phü hqp, tang cuông üng 
ding cOng ngh thông tin, tao diu kin thun igi dê các tang lap nhân dan gop 
vào du thão Lut Dat dai ('tha dôi). 

2.2. Vic t6 chirc 1y kin nhân dan phãi bào dam sir länh dao cüa các cp 
i'iy Dàng; s chi d?.o ch.t chë cüa các cap chInh quyên dja phuong; dê cao trách 
nhim cüa ngi.thi dcmg d.0 và sr ph6i hçip giüa các Co quan, to chirc. 

2.3. Ni dung l.y kin nhân dan phãi toãn din vã cO tr9ng tam, trçng dim, 
phü hqp vOi timg d6i tuçing l.y ' kin, th?yi han hoãn thành yà trách nhim cüa Co 
quan lien quan trong vic triên khai lay kiên. 

2.4. ' kin dóng gop cüa nhân dan phài ducic t.p hçip, t6ng hcip dy dü, 
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chInh xac và dwic nghiên ciru tip thu, giâi trInh nghiêm tüc d hoàn thin dir tháo 
Luât Dat dai ('tha dôz). 

2.5. Các cc, quan, dcm vj, (Jy ban nhân dan các xâ, phu&ng Co trách nhim 
tuyên truyen, van dông can b, côngchrc và nhân dan tham gia dóng gop kin 
và phãn ánh trung thirc, kjp th&i kiên dóng gop. 

2.6. Các co quan thông tin di chüng có trách nhim tuyén truyn, v.n dng 
nhân dan tham gia gop kiên; phãn ánh trung thirc, kjp th?ii kin tham gia cüa 
nhan dan. 

II. DOI TISQNG, NOI DUNG, HINH TII(JC, TH(I GIAN LAY V KEEN 
1. Di ttrçrng Iy kin 

Di tirçxng 1.y kin v dir thão Lut Dt dai (tha ddz) bao gm: 
- Các thng lap Nhân dan và ngithi Vit Nam djnh ci.r a nithc ngoài dang sinh 

song, h9c tp và lam vic trén dja bàn thành phô. 

- Các ca quan nhà ntthc (gm các cci quan nhà nithc cza Trung wcing, tinh 
dóng trén dia bàn thành phó và các cci quan nhà inthc tgi dja phuv'ng); Uy ban Mt t4n To quôc Vit Nam và các to chirc chInh trj - xã hi, to chirc xã hôi khác 
trên dja bàn thành pho; 

- Doanh nghip, hçip tác xã, h kinh doanh và các t chüc kinh t khác trên dja bàn thânh phô. 

2. Ni dung 1y kin 

a) L.y kin toàn b d thâo Lust Dt dai (tha dáz) gm b clic, ni dung 
và k thut trInh bay cüa dij thào Lust Dat dai (tha doz:). 

b) Ly kin v mt s vn d trcng tam cüa dir thâo Luât, gm: (1) Quy 
hoach, kê hoach sir dicing dat; (2) Thu hôi dat và chmnh sách bôi thu&ng, h trçi, tái 
djnh cu; (3) Phát triên qu dat; (4) Giao dat, cho thuê dat, chuyên mtic dIch s1r duing 
dat; (5) DAng k dat dai, cap giây chi'rng nhn và các thu tçic hânh chInh, dt !iu, 
thông tin dat dai; (6) Ca ché, chInh sách tài chInh, giá dat; (7) Ché d quân 1', sir dung các loai dat; (8) Phân cap, giám sat, kiêm soát uyén lrc; (9) H gia dlnh si:r duing dat 'C'hi tiêt tgi Phy lyc I ban hành kern theo Kê hogch này,. 

c) Các ni dung tr9ng tam theo tüng nhóm d& tuçrng ly kin nhux sau: 
- Các tang lap nhãn dan Va ngu.thi Vit Nam djnh cu a nuóc ngoài: (1) Các 

truang h9p thu hôi dat dé phàt trién kinh té - xã hi vI igi Ich quôc gia, cong cong; 
(2) TrInh tur, thu tc thu hôi dat, cap giây ching rih.n quyên su ding dat, qyn sà 
hthi nhà a và tài san khác gàn lien vâi dat; (3) Quy djnh ye bôi thi.r&ng, htro', tái 
dnh Cu; (4) V m& rng han m1rc nhn chuyn nhuqng quyên sir diing dat nOng 
nghiêp cUa h gia dInh, cá nhân; (5) Vê m& rng dôi tug nhn chuyên nhug 
quyn s1r dung dt trông lüa; (6) Thâm quyên giâi quyêt tranh chap dat dai. 

- Doanh nghiêp, hçxp tác xã, h kinh doanh va các th chüc kinh t khác: (1) 
Các trumg hcip dugc Nba nuóc cho thuê ctât trâ tiên mQt lan cho cã thai gian thuê 
và cho thué dt trâ tin thuê dat hang näm; (2) Quy djnh ye bôi thuzO'ng, h tr khi 
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nhà nuóc thu hi dt; (3) Các trithng hqp du giá quyn sü dicing dt, d.0 thu di 

an Co SIX dung dat, (4) Viêc sir dung dat dê thuc hiên dir an dâu tu thông qua thoa 
thun ye quyên sr ding dat; (5) Vic Cho phép chuyên nhucing, the chap quyên 
thuê trong hqp dông thuê dat trà tiên hang näm; (6) Nguyen tàc xác djnh giá dat, 
bang giá dat, giá dat ci the; (7) Các trir&ng hcrp duçic min, giàm tiên si:r dçing dat, 
tiên thuê dat; (8) Chê d si'r diing dat trong các khu cong nghip. 

- Cáo Co quan nhà rnthc; t chirc chinh trj, t chüc chInh frj - xà hi, t chüc 
chrnh tn xã hô1 - nghê nghiêp, to chuc xä hôi, to chuc x hôi - nghé nghiêp (1) 
Thâm quyên giao dat, cho thuê dat, cho phép chuyên miic dIch si'r dng dat; (2) Vê 
ngixôi sir ding dat, h gia dInh si'r ding dat; (3) Cn c1r, thâm quyên, trinh tir, thu 
tic l.p, diêu chinh quy hoch, kê hoch sü ding dat; (5) Các tnr&ng hcp thu hôi 
dat dê phát triên kinh tê - xä hi vi lçii Ich quôc gia, cong cong; (6) Quy djnh ye 
bôi thithng, ho trçl khi nhà nuóc thu hOi dat; (7) Vic sr diing dat dê thc hin di 
an dâu tir thông qua vic thóa thu.n ye quyên sr ding dat; (8) Vic cho phép 
chuyên nhuçing, the chap quyên thuê trong hçp dông thuê dat trà tiên hng näm; 
(9) Nguyen täc xác djnh giá dat, bang giá dat, giá dat Ci the; (10) Thâm quyên giài 
quyêt tranh chap dat dai và các ni dung mâu thuân chông chéo giüa Lu.t Dat dai 
và pháp 1ut chuyên ngành. 

, 3. HInh thtrc lay y kien 

- Gop trrc tip bng van ban (ban giá'y, tint diçn tt) và gi'ri dn co quan, 
don vj, to chüc &rçic phan cong trách thim ti Kê hoch nay. 

- Di vâi cáo Co quan nhà nuc; t chirc chInh tij, t chüc chInh trj- xã hi, 
to chirc chInh tn xä hi - nghê nghip, to chüc x hi, to chüc xâ hi - nghê nghip; 
doanh nghip, hqp tao xã và các to chrc kinh tê khác: Lay kiên bng cáo hInh 
thüc ('to chic các h5i nghj, h(5i tháo, tQa dam hoçc tt nghiên cz'cu láy kiên trong 

ngành, cc quan, dan vj...). Các kiên gop , cci quan chü trI to chüc lay kiên 

tng hçrp giri v Uy ban nhân dânthành phô (qua phOng Tat nguyen và Môt tru'&ng 

thànhphô) dê tOng hcip báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

- Thông qua Cng thông tin din t1r cua thành ph và cáo phuong tin thông 
tin di chung. 

Lu'u j2: Ca nhán gui j kiên gop j bang van ban qua dwông bu'u diçn thI không 
phái dan tern và trenphong hi ghi rô: "ThwgOp ye dit tháo LutDát dat (tha dOz) ". 

4. Thèi gian ly kin 

ThM gian 1.y kin nhân dan v dr thào Lu.t D.t dai (tha dat) bt du tü 

ngày 22/02/2023 dn ht ngày 15/3/2023. 

Ill. TO CHU'C liQI NGH! TRIEN KHAI VA LAY MEN BONG 
GOP VAO DT TIIAO LUJT DAT PAl (SA P01) 

1. Cp thành ph6 

1.1. 1:Jy ban nhân dan thành ph t chuc hi nghj trin khai 1.y ' kin nhân 

dan v du thào Luât Dt dai (tha dOt) 
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- Thânh phn: Các Co quan Trung ucing và tinh dóng trên dja bàn thành pM, cáo phông, ban thuôc thành pho; Uy ban nhân dan các xâ, phi.r&ng, mi Uy ban 

Mt tr.n To quôc và cáo to chirc doàn th qun chüng, Cong chirc Dja chInh - Xây 
dung.- Do thj/Nông nghiêp và Môi tru&ng, Cong chüc Tir pháp - H tjch các x, phir&ng và cáo thành phân khác phü hçip. 

- Báo cáo viên: Do Uy ban nhân dan thành pM phãn cong. 
- Thvi gian: Hoàn thành tri.r&c ngày 10/3/2023. 
1.2. Các ccx quan, dcm vj trung uong, tinh dóng trên dja bàn thành pM, cáo 

ccx quan, don vj trirc thuôc thành phô, tO chrc hi nghj can b, cong chirc, Viên 
chüc lay kien gop vào dur tháo Luat Dat dai (si'ra dôi) 

- Thành phn: Can b, cong chirc, viên chi'rc ccx quan, don vj. 
- Báo cáo viên: Do ccx quan, don vj phân cong. 
- Than gian: Hoàn thãnh truóc ngày 08/3/2023. 
2. Uy ban nhãn dan các xa, phtrông t chfrc hi nghj trin khai ly 

5 A A A . 9 A• kien nhan dan ye dir thao Luat Dat dai (sira doi). 

- Thành ph.n: Th'ithng trirc Hij dng nhãn dan, lãnh do Uy ban nhãn dan, Uy 
ban Mt trn To quOc, d?i biêu Hi dông nhan dan cap xâ, cac churc danh cong chrc 
cap xã, can b, cong chirc, viên chüc cáo tri.ranng h9c, Tram y tê, tnthng các thôn, xóm, 
tO dan phô, Tnxâng Ban cOng tác mt tr.n thôn, xóm, to dan phô và cáo thành phân 
khác phü hcxp. 

- Báo cáo vién: Do Uy ban nhãn dan thành pM phãn cong (Co ljch phdn cong chi tiêt kern theo,). 

- Thani gian: Hoàn thành tnróc ngày 08/3/2023. 
- A A

A A 3. Ti cac thon, xom, to dan pho: Trirong cac thon, xom, to dan pho to 
A.

A A • 9 A• chirc hçn ngh lay y kien nhan dan ye dtr thao Luit Bat dai (sira doi). 

- Thành phn: Toàn th nhân dan cu trt tai các thôn, xóm, th dan ph& 
- Chü tn: Trt.r&ng cáo thôn, xóm, th dan pM. 
- Thai gian: Hoàn thành tnróc ngày 05/3/2023. 
IV. PHAN CONG TRACH NHIM VA TO CH'XC THC IIIN 
1. Phông Tài nguyen và Môi trithng thành ph 
- D xu.t, thammuu thành 1p T cOng tác giiip vic cüa Uy ban nhãn dan thành phô t chirc lay 5' kiên d tháo Lut Dat dai (tha dói), thành phân: Phó Chü tjch Uy ban nhan dan thành phô phu trách khôi là To trtthng, Lânh do phông Tài 

nguyen và MOi tnthng thành phO là To phó Thu.r&ng tnirc; thành viên gôm lânh do các ccx quail: Van phông HDND và Uy ban nhân dan, Tir pháp, Ni vii, Tài chmnh-
K hoach, Trung tam Van hóa - Truyên thông và The thao thành phô, Chü tjch Uy 
ban nhãn dan cáo xã, phux&ng, các bao cáo viên pháp 1ut thành phO. Hoàn thành 
báo cáo Uy ban nhân dan thành phô tri.r&c ngày 23/02/2023. 
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- Là cd quan Thu?ng tnxc giüp vic cho Uy ban nhân dan thành ph trong 

vic to chüc và triên khai thirc hin vic lay kiên nhân dan dôi v&i dr tháo Li4t 
Dat dai ('tha dôz) theo kê hoach. 

- Chü trI, phi hcip vOi các phông, ban, dcin vj lien quan trin khai thrc hin 
kê hoach nay. 

-Phi hqp vOi các Cd quan, dcm vj lien quan dng tài dr thào Lut Dt dai 
(tha dôi), kê hooch và các tài 1iu kern theo phic vii lay kiên. 

• - Tham mlxu dir thão báo cáo cüa Uy ban nhân dan thnh ph v k& qua ly 
kiên vào dr thào Lust Dat dai (tha dôi,) báo cáo Uy ban nhan dan tinh. 

2. Các co' quail, do'n vj, Uy ban Mt trn Ti quc và các ti chfrc chInh trj 
- A• A - A A • A A t - A - - xa h9i, to chtrc chrnh trl - xa h9i nghe nghiçp, to chirc xa hçn, to chtrc xa hçn - 

A nghe nghiçp 

T ch'(rc ly kin dóng gop v dir tháo Lut D.t dai (tha ddi) di vâi các 
dôi tixçmg thuc phrn vi quàn l và tong hçip kêt qua lay ' kiên theo dê cuang tai 
Phi 1iic I kern theo kê hoach nay báo cáo Uy ban nhân dan thành phô (qua phông 
Tài nguyen và Mói trw&ng thành phó). 

3. Phông Tài chmnh - K hoch thành ph 

Tham mini b tn kinh phi phiic vti trin khai thirc hin l.y kin nhân dan 
ye du thào Luât Dat dai ('tha dôi). 

4.Uybannhândânxã,phtrrng 

- T chrc thông tin, tuyên truyn và trin khai vic ly kin nhãn dan vào 
dr tháo Lu.t Dt dai (tha dôi) den các thôn, xóm, to dan phô. 

- T chüc l.y kin vào dr tháo Lust  Dt dai (tha di,) d& vói các di tuqng 
trên dja bàn ('chz trng den các tang lop nhân dan,.) bang các hInh thirc phà hcrp 
nhu t chirc hi ngh, cuc hçp thôn, xóm, to dan phô hoc xin kiên bang v.n 
bàn 

- Tng hçip kêt qua l.y kin theo dê ci.rcmg tai  Phii 1iic I kern theo K hoach 
nay báo cáo Uy ban nhân dan thành phô ('qua phOng Tat nguyen và Môi trithng 

thành phó). 
r , A A A A 

5. Phong Van hoa va Thong tin; Trung tam Van hoa - Truyen thong va 
Th thao thành phô 

- Huâng dan, t chirc các hoat dng thông tin, tuyên truyn bng các hInh 
thc phU hçip trong qua trInh to chrc lay kiên ye dir thào Lut Dat dai ('tha dot). 

- Dàng tái toàn van dçr thào Lust Dt dai ('tha di) và các tài lieu 
lien quan 

trên Cong thông tin din t1r cüa thành phô. 

- Tuyên tmyn, phó bin cãc ni dung cUa d thâo Lust Dt dai (sira di) d 
cung cap thông tin phiic v cho vic dóng gop kiên cüa nhân dan. Dua tin phàn 
ánh, dàng tài kjp thñ các kien dóng gop vào dir thào Lu.t Dat dai ('tha dot). 

6. Các co' quan, (1cm vj có lien quan 
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Theo chüc nàng, nhim vii t chirc y kin dóng gop v dir tháo Lut Dat 

dai ('tha a'ôi) vâ tong hçp két qua lay kiên theo dé cliong ti Phi liic I kern theo 
K hoach nay báo cáo Uy ban nhân dan thành phô (qua phông Tài nguyen và Mói 
trwàng thànhphó). 

7. Dé nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph, các t chile 
thành viên; Toà an nhãn dan thành phô; Vin Kiêm sat nhân dan thành phô 

T chüc My 5'  kin dóng gop vào dir tháo Lut Dt dai (tha di) và tng hcTp 
k& qua lAy 5' kin theo d circing t?i  Phii lic I kern theo Kê ho?.ch nay báo cáo Uy 
ban than dan thành phô (qua phông Tài nguyen và Môi trwàng thànhphô. 

V. KINH PIT! TIIVC HIN 

1. Kinh phI t chirc lAy 5' kin nhân dan di v&i dir thâo Lut DAt dai ('tha 
d) &rçTc b ttI tir ngãn sách nhà nithc. 

2. Kinh phi hot dng cüa Ti giüp vic, hi nghj, hi thào, tng hçrp xay 
dirng báo cáo cüa cap huyn do Vn phông HDND và Uy ban nhãn dan thành phô 
1p dir toán, gcri Phàng Tài chInh - Kê hoch thâm djnh, trinh Uy ban nhan dan 
thành phô xem xét, quyêt djnh. 

3. Kinh phi d t chirc lAy 5' kin ti các cci quan chuyên mon cüa thành ph& 
do các cci quan chuyên mon bô trI tir kinh phi hot dng thu&ng xuyên cUa co quan, 
ckinvj. 

4. Uy ban nhãn dan các xã, phiz&ng có trách nhim b trI dii kinh phI, nhãn 
hic va cac diêu kiên vat chat can thiêt phuc vu cho viêc lay y hen dix thao Luât Dat 
dai (tha dóz) dê hoàn thành vic lay 5' kiên theo dig ké hoach nay. 

VI. TO cirU'c THC ffIIN 
1. Can cu vào chüc näng, nhim vi dixçic giao tai  k  hoch nay, thu trixâng 

các co quan, don vj thuc thành phô, Chii tjch Uy ban nhân dan xâ, phr?mg chii 
dng chi dao, to chirc thi,rc hin các nhiêrn vii diiçic phan cOng; tOng hçp 5' kin 
gop 5' và báo cáo ket qua thrc hin ye Uy ban nhân dan thành phô (qua phông Tài 
nguyen và Mói tru'àng thànhphó). Thô'i hn chm nhAt dn ngày 15/3/2023. 

2. D nghi Hi dng than dan thành ph& cAp xä; Uy ban Mt trn T quc 
Vit Nam và các to chirc chInh trj - xã hi tir thãnh phO den xã, phi.thng 4n dng 
ngi.thi dan tIch circ tham gia và giám sat vic thrc hin ké ho?ch nay. 

3. Trén co sâ báo cáo kt qua thirc hin cUa các co quan, don vj, ciia liJy ban 
nhân dan xä, phi.r&ng và 5' kiên dóng gop ciia than dan, PhOng Tài nguyen và Môi 
tnr&ng thành phô tOng h9p, xây dgng d thâo báo cáo cUa Uy ban nhân dan thành 
phô ye kêt qua lay 5' kiên vào dir tháo Lut DAt dai 'tha ddi,) d báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh; thi hn tnràc ngáy 15/3/2023. 

VII. CHE DO THÔNG TD VA THOl ILN GUI BAO CÁO 
1. Báo kt qua lAy 5' kin di vói dir thão Lust DAt dai (tha dd) ciia co 

quan, don vj, tO chirc, Uy ban than dan các xã, phi.r&ng gui v Uy ban nhân d 
thãnh phô qua Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng thãnh pM truc ngày 10/3/2023 
(bang van ban vâfile so gii vào email: nttloan. tn mttp @gmail. corn,). 



TM. U' BAN NIIAN DAN 
KT. CIIJ T!CH 
P i CB1JTCH 

Nguyen Xuân Nho 

7 
2. Phèng Tài nguyen và Môi trithng thành ph tru?mg tng hgp kt quàlây 

kiên Nhân dn doi vri dir thào Lu.t Dat dai ('sza dói,), xây drng báo cáo tong 

hcip báo cáo Uy ban nhân dn thành phô tnrOc ngày 15/3/2023. 

Trên day là K ho.ch t chüc l.y kin nhân dan di vâi dr tháo LuQ.t Dt 

dai 'tha dói,) tren dta  bàn thành phO. Trong qua trInh to chirc thçrc hin, nêu có khó 
khan, vuóng mac lien quan các ccl.quan, don vj chCt dng báo cáo Uy ban nhân dan 
thành phô (qua phông Tài nguyen và Mói trir&ng thành phó) dê kjp th'i chi dao./. 

Noi nhIn: 
- Thi.rông trrc'fliãnh i'iy 
- Thixmg trrc HDND thành phô (Báo cáo); 
- Sâ Tài nguyen và Môi trix?mg 
- Chü tjch UBND thàrih ph6 
- Các PCT UBND thãnh pho; 
- UBMTTQ và các to chcrc chInh trj-xä hOi  TP; 
- Các &m vi: TN&MT, Ttr pháp, Ni vii, 
Quãn 1 do thj, TC-KH, Cong an, 
Vn hóa va Thông tin, Trung tam (Thzc hicn); 
VH Truyên thông - The thao thành phô 
- UBND các x, phung 
- CVP, PCVP HDND và UBND thành ph6; 
- Chuyên viên: TNMT; 
- Ltru: VT, TNMT. 



5 La 
Ba Nguyen Thug Ng.n, Phó trtr&ng 
Phông Ni vir thành ph6 

6 Hung Thành 

Ong Phm Van Vuqng - Tru&ng 
phông Tài nguyen và Môi tnrng 
thành ph6 

7 Nong Tiên 

8 Tràng Dà 

9 An Tu?mg 
Ong D DInh Dat, Tru&ng phông 
Quân 1 dO thj thành ph6 

10 Luöng Vuçing 

11 

i'' NGHI TRIEN KIIAI 
: c*A iT\AI (S1]'A DOT) TAI U .' 
(4.' ,P:! 1NG 

(Kern theo K hogch sá. 23/KU- U 
cia U ban nhán dâ 

2bng 02 nárn 2023 
,',. l_i 15ho) 

Xä, phirrng Phân cong báo cáo viên Ghi chñ 

Ong Phm Van Vuçmg - Trung 
phèng Tài nguyen và Môi tnrmg 
thành ph6 

1 Tan Quang 

2 Phan Thi& 
Ong Tr.n Long, Tnr&ng 
pháp thành ph6 

phèng Tu 

3 Mirth Xuân 
Ba Nguyen Thj Ngçc Anh, Chánh 
Thanh tra thành phô 

4 TânHà 
Ong D DInh D.t, Tru&ng phông 
Quàn 1 do thi thành ph6 

Th?yi gian cii th do 
U ban nhân dn các 
xã, phuông can cir 

hoach b6 trI 

14CR PHAN CONG BAO CÁO VIEN 
LAY ' MEN NHAN DAN yE DI)' TM 

BAN NITAN DAN 

Ba Nguyen Thug Ngân, Phó tru&ng 
Phông Ni viii thành ph6 

Ong Pham Van Vuçing - Tru&ng 
phàng Tài nguyen và MOi trithng 
thành phô 

Ong Tr.n Long, Truàng phông Tu 
pháp thành phô 

Ba Nguyn Thj Ngçc Anh, Chánh 
Thanh tra thành ph6 

Di C.n 



Xã, phtrô'ng Phãn cong báo cáo viên Ghi chü 

12 Thai Long Ong Trân Long, Tnr&ng phông Tiz 
pháp thành phô 

Th?ii gian ci th do 
U ban nhân dan các 
x, phu&ng can cir k 

hoach be, trI 

13 An Khang Ba Nguyn Thj Ngçc Anh, Chánh 
Thanh tra thành ph 

14 M5 Lam Ong D Dmnh D.t, Tru&ng phông 
Quân 1 do thj thành ph 

15 Kim Phü Ba Nguyn Thug Ngân, Phó tnr?ing 
Phông Ni v thành ph 
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