
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY ĐỨC                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TTr-UBND Tuy Đức, ngày        tháng  11  năm 2022 

  

TỜ TRÌNH 

V/v ban hành Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 

18/12/2020 của HĐND huyện Tuy Đức về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

huyện Tuy Đức 5 năm giai đoạn 2021-2025.  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 

 

Căn cứ Kết luận số 446-TB/HU ngày 2/11/2022 của Huyện ủy Tuy Đức về 

ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp ngày 21/11/2022. 

Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện 

Tuy Đức về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Tuy Đức 5 năm giai đoạn 

2021-2025. 

UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết điều chỉnh 

Điều 1 Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện với nội dung sau:  

Điều chỉnh chỉ tiêu môi trường (chỉ tiêu số 14):  

- Theo Nghị quyết: Phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 50% số vụ và diện 

tích rừng bị phá so với năm trước.  

- Đề nghị điều chỉnh: Môi trường: Đến năm 2025, diện tích rừng tăng so 

với đầu kỳ tối thiểu là 1.295ha (đầu kỳ là 53.547,8 ha). Quản lý, bảo vệ tốt diện 

tích rừng tự nhiên hiện còn, nâng cao độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 48,5%. 

Lý do điều chỉnh: Triển khai theo Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 

19/8/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 464/KH-UBND, ngày 14/7/2021 của UBND 

tỉnh Đăk Nông; Chương trình hành động số 11-CTr/HU, ngày 27/12/2021 của 

Huyện ủy Tuy Đức, đều đưa ra mục tiêu về phát triển rừng là “Quản lý, bảo vệ tốt 

diện tích rừng tự nhiên hiện còn, nâng cao độ che phủ rừng”.  

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Các nội dung khác vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số số 185/NQ-

HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện 

Với những nội dung trên, UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH (L)2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Ẩn 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-29T17:15:11+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Nguyễn Hữu Lực<lucnh.tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phan Thị Khương
	2022-11-29T17:51:10+0700
	Signer's office
	Phan Thị Khương
	Signing document


		2022-11-29T18:40:00+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-30T07:56:41+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức<tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-30T07:56:50+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức<tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-30T08:31:06+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức<tuyduc@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




