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Số:     /TTr-TTHĐND Kon Tum, ngày     tháng     năm21 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu  

kế hoạch về trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XII, Kỳ họp thứ 3. 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình 

hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung giám sát: Việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về 

trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

2. Đối tượng giám sát: UBND tỉnh; các sở: Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND 

các huyện, thành phố; UBND một số xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan. 

3. Phạm vi giám sát: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thời điểm thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến hết 

ngày 30/6/2022. 

4. Thời gian giám sát: Trong 6 tháng cuối năm 2022. 

5. Thành phần Đoàn giám sát: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 

Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, một số 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn các huyện, thành phố (khi 

Đoàn giám sát trên địa bàn ứng cử).  

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát tại mục 2: Thực hiện 

đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát của Đoàn giám sát; cung cấp thông 

tin liên quan đến nội dung giám sát; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp 

thời theo yêu cầu của Đoàn giám sát. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 
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Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, Kỳ họp thứ 3 xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh;                                      
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                                      

- Lưu: VT, TH.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hải  
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