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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 162/NQ-HĐND                                    Lâm Đồng, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng để thực hiện các dự án đầu tư theo 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2020 - 2022” 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 8 

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; 

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2023; 

Xét Tờ trình số 603/TTr-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 
việc chấp hành pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng để 
thực hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 
2020 - 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thu 
hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng để thực hiện các dự án đầu tư theo 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2020 - 2022” 

2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và kế hoạch giám sát: 

a) Đối tượng chịu sự giám sát:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

b) Phạm vi giám sát: Việc chấp hành pháp luật về thu hồi đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng để thực 
hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2020 - 
2022. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 55 + 56/Ngày 22 - 12 - 2022 
 

 

119

 

c) Nội dung giám sát: 

- Đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, những khó khăn, 
vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về 
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục 
đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh. 

- Đề xuất, kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra qua 
giám sát.  

d) Kế hoạch giám sát: Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ 
chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát theo quy định. 

2. Thành phần Đoàn giám sát: 

a) Trưởng đoàn: Ông K’ Mák - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.  

b) Phó Trưởng đoàn: Bà Dương Thị Ngà - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban 
Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. 

c) Các thành viên:  

- Ông Lưu Đại Phong - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội 
Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ông Cil Ha Drang - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng 
nhân dân tỉnh; 

- Ông Nguyễn Khắc Bốn - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 
dân tỉnh; 

- Ông Huỳnh Quang Lộc - Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ông Nguyễn Lâm Vũ - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh; 

- Bà Phan Nguyên Ngọc Dung - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân 
tỉnh; 

- Ông Ngô Kiểm - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh; 

- Ông Lê Thủy - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Phó Chánh Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 d) Mời tham gia Đoàn giám sát: 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (tham gia Đoàn giám sát tại địa phương); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố (tham gia Đoàn giám 
sát tại địa phương). 

đ) Giúp việc Đoàn giám sát: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn giám sát 
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1. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 
Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

2. Đoàn giám sát và thành viên tham gia Đoàn giám sát được hưởng chế độ 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung thành viên 
Đoàn giám sát khi cần thiết. 

2. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với 
các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh tham mưu Đoàn giám sát về những vấn đề liên quan đến nội dung giám 
sát. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát, các Ban của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
quyết này.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 
8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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