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NGHỊ QUYẾT
Về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện phương án sử dụng quỹ đất
đối với diện tích đất các Công ty Lâm nghiệp bàn giao lại cho địa hương sau
sắp xếp, đổi mới; đất Công ty MDF Vinafor Gia Lai trả lại và đất theo Nghị
quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KÔNG CHRO
KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 HĐND năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân
dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020;
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về
việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện phương án sử dụng
quỹ đất đối với diện tích đất các Công ty lâm nghiệp bàn giao lại cho địa phương
sau sắp xếp, đổi mới; đất Công ty MDF trả lại và đất theo Nghị quyết số 100/NQHĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 366/BC-ĐGS ngày 14/12/2020 của Đoàn
giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện phương
án sử dụng quỹ đất đối với diện tích đất các Công ty Lâm nghiệp bàn giao lại cho
địa phương sau sắp xếp, đổi mới; đất Công ty MDF Vinafor Gia Lai trả lại và đất
theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo số 366/BC-ĐGS ngày 14/12/2020 của
Đoàn giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện
phương án sử dụng quỹ đất đối với diện tích đất các Công ty Lâm nghiệp bàn giao
lại cho địa phương sau sắp xếp, đổi mới; đất Công ty MDF Vinafor Gia Lai trả lại
và đất theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân
dân tỉnh, với những đánh giá về kết quả đã đạt được, những hạn chế, nguyên nhân
và các kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt phương án sử dụng quỹ đất đối với
diện tích đất các Công ty Lâm nghiệp và đất đất Công ty MDF Vinafor Gia Lai trả
lại trong thời gian tới.
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Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện, các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị
quyết này và các kiến nghị tại Báo cáo số 366/BC-ĐGS ngày 14/12/2020 của Đoàn
giám sát Hội đồng nhân dân huyện.
Điều 3. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại
biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn theo chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XI, Kỳ họp thứ Mười ba thông
qua vào ngày 22 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu VT-HĐND.
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