
HĐND TỈNH KON TUM 

THƯỜNG TRỰC HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

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

 

TỜ TRÌNH 

Về bổ sung chương trình giám sát năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

                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 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 trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung 

chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 

2021-2026 như sau:  

- Giám sát chuyên đề: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

- Thời điểm giám sát: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2022. 

- 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. 

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; 

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                        
- Đại biểu HĐND tỉnh;       

- Lãnh đạo Văn phòng;                                                      

- Lưu: VT, TH.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hải 
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THUYẾT MINH 

SỰ CẦN THIẾT TIẾN HÀNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ  

  
 

Giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

1. Sự cần thiết và nội dung giám sát: Thực hiện Nghị quyết 56/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-

2025, tỉnh Kon Tum đã ưu tiên nguồn lực cho công tác trồng rừng phủ xanh đất 

trống, đồi núi trọc, nâng độ che phủ rừng và năm 2021, theo báo cáo của các 

ngành, các địa phương, toàn tỉnh đã trồng được trên 4000ha rừng. Việc giám sát 

thực hiện thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2021 nhằm kịp thời đánh 

giá những kết quả đạt được, làm rõ các hạn chế, yếu kém và đề xuất kiến nghị các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu 

trồng rừng đã đề ra đến năm 2025.  

2. Cơ quan giám sát: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Thời điểm giám sát: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2022. 

4. 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. 
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