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HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ 

THƯỜNG TRỰC HĐND 
 

Số:           /TTr-TTHĐND 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Đăk Hà, ngày      tháng     năm   
   

TỜ TRÌNH 

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc quản lý  

quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện 

 
    Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,  

Kỳ họp thứ 5, Nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 

ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 629/UBTVQH14, ngày 30/01/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.  

Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kính trình Hội đồng 

nhân dân huyện Khóa VI, Kỳ họp thứ 5 ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn 

giám sát chuyên đề về việc quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn 

huyện. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

2. Phạm vi giám sát: Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm giám sát.  

3. Nội dung giám sát: Đánh giá hiệu quả việc quản lý quy hoạch, đất đai, 

xây dựng trên địa bàn huyện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện. Từ đó, kiến nghị các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả công tác 

quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện thời gian tới. 

4. Thành phần Đoàn giám sát: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Văn Phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử trên địa 

bàn các xã, thị trấn và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn (khi Đoàn 

giám sát làm việc tại địa phương). 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát: Thực hiện đầy đủ kế 

hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát của Đoàn giám sát; cung cấp đầy đủ 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 huyện khóa VI, kỳ họp thứ 5 xem xét, 

quyết định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Trình Kỳ họp thứ 5); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lập 
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