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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số: 05 /TB-HĐND 

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                       Côn Đảo, ngày  27  tháng 3 năm 2018 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp thứ 19 của Thường trực HĐND huyện  
 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 

26/3/2018, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Phiên họp 

Thường trực HĐND huyện thứ 19. Dự Phiên họp có đầy đủ 5/5 thành viên Thường 

trực HĐND huyện. Mời tham dự Phiên họp có: ông Lê Văn Phong - Chủ tịch 

UBND huyện, ông Võ Văn Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 

Phó Trưởng hai Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội, Tổ Trưởng 5 Tổ đại biểu 

HĐND huyện; Chánh Văn  phòng HĐND và UBND huyện. Tại Phiên họp các vị 

đại biểu đã trao đổi, thảo luận và Thường trực HĐND huyện thống nhất kết luận: 

1. Về thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 03 và dự kiến nội dung công việc 

trong tháng 04 năm 2018 của HĐND huyện:  

Thường trực HĐND huyện nhất trí với dự thảo Báo cáo trình bày tại Phiên 

họp; trong tháng 4 năm 2018, ngoài những công việc theo chức năng nhiệm vụ và 

như đã dự kiến trong dự thảo, Thường trực và hai Ban HĐND huyện quan tâm thực 

hiện các nội dung sau: 

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát để báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện chỉ đạo tại 

Công văn số 1069-CV/HU với Bí thư Huyện uỷ tại các buổi hội ý vào sáng thứ Hai 

hàng tuần;  

- Giám sát UBND huyện việc tổ chức tiếp công dân Trần Thanh Tâm và vợ là 

bà Đỗ Thị Ngọc Ngân để phân tích, đối thoại theo các nội dung đã được Thanh tra 

huyện xác minh trong báo cáo, theo từng vấn đề mà công dân thắc mắc; triển khai 

xử lý dứt điểm trường hợp này sau khi đối thoại, tiếp công dân theo đúng quy định 

của pháp luật, như chỉ đạo tại Thông báo số 401-TB/HU ngày 23/3/2018 của 

Thường trực Huyện ủy.  

- Giám sát UBND huyện trong việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch 

UBND huyện với các công dân để giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị về 

quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, tại Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 

20/3/2018 của Thường trực HĐND huyện, như chỉ đạo tại Công văn số 1107-

CV/HU ngày 22/3/2018 Thường trực Huyện ủy. 
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2. Về đánh giá, rút kinh nghiệm, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau thực 

hiện công tác tiếp công dân nơi trúng cử của 05 Tổ đại biểu HĐND huyện: 

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của Tổ trưởng 5 Tổ đại biểu HĐND 

huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại Phiên họp, Thường 

trực HĐND huyện đã thống nhất kết luận: 

a. Về việc tiếp tục tổ chức tiếp và đối thoại với công dân tại nơi trúng cử 

của đại biểu HĐND huyện:  

- Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

tiếp tục phối hợp để làm tốt việc tổ chức cho 5 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp, đối 

thoại với công dân định kỳ mỗi quý một lần theo Chương trình công tác năm 2018 

của HĐND huyện. 

- Trước mắt, Thường trực HĐND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND 

huyện cung cấp số điện thoại và phối hợp Trưởng các khu dân cư để niêm yết công 

khai số điện thoại của 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên của Thường trực và 02 Phó 

Trưởng ban chuyên trách của HĐND huyện tại nơi sinh hoạt cộng đồng của 10 khu 

dân cư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trong việc cung cấp thông tin, phản 

ánh ý kiến đến HĐND huyện, trong thời gian giữa các kỳ tiếp công dân, tiếp xúc cử 

tri của đại biểu HĐND huyện. 

b. Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau thực hiện công tác tiếp 

công dân nơi trúng cử của 05 Tổ đại biểu HĐND huyện:Thường trực HĐND 

huyện lưu ý UBND huyện: 

- Trong thời gian tới UBND huyện cần có kế hoạch cụ thể, đưa ra các giải 

pháp khả thi và chỉ đạo xử lý quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm hành 

chính còn tồn đọng. Lưu ý thực hiện và phản hồi kết quả thực hiện các kiến nghị, 

kết luận của Ban Pháp chế HĐND huyện có liên quan đến vấn đề này từ đầu nhiệm 

kỳ đến nay. Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý kịp 

thời, đúng pháp luật, chủ động ngăn ngừa, không để phát sinh thêm các vi phạm 

hành chính mới trong lĩnh vực đất đai – xây dựng.  

- UBND huyện giải quyết dứt điểm từng vụ vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai – xây dựng, không vì lý do ngại khó khăn, đụng chạm mà dây dưa có 

thể dẫn đến tình hình ngày càng phức tạp hơn. Từng vấn đề tồn tại của những thời 

điểm trước đây, căn cứ vào bối cảnh từng thời điểm, hoàn cảnh cụ thể của từng 

trường hợp và quy định pháp luật để có giải pháp xử lý phù hợp, trước mắt chú ý 

khắc phục tình trạng tham mưu sai, báo cáo không trung thực, đầy đủ của các công 

chức chuyên môn.  

- UBND huyện phải hết sức lưu ý nghiên cứu, nghiêm túc tìm cách giải quyết 

một cách hài hòa, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đúng thời gian đã hứa về 
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các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, các vấn đề về an sinh xã hội, 

trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị mà UBND huyện đã hứa với 

cử tri tại các hội nghị TXCT, các Kỳ họp HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay 

nhằm củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền.  

- Các văn bản trả lời, giải quyết của UBND huyện cho người dân phải kịp 

thời, giải thích rõ ràng, thuyết phục, nhất quán, không vòng vo, né tránh; trường 

hợp nào xét thấy không đủ điều kiện để giải quyết cho người dân, UBND huyện 

phải ban hành văn bản đúng thể thức, hình thức, khẳng định đây là lần trả lời cuối 

cùng, nhất quán, nhằm tránh tình trạng người dân phải kiến nghị, khiếu nại nhiều 

lần, vượt cấp. Lưu ý: các Thông báo kết luận, Thông báo kết quả các buổi làm việc 

chỉ có giá trị nội bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, chưa 

đủ giá trị pháp lý trong giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- UBND huyện nghiên cứu và viện dẫn các quy định pháp luật có liên quan để 

ban hành thông báo công khai rộng rãi cho người dân trên địa bàn biết là kể từ sau 

khi huyện đã có Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm huyện Côn Đảo năm 

2002, đối với những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất do Nhà nước quản 

lý với lý do là đất tự khai phá, thì theo quy định pháp luật, UBND huyện không thể 

giải quyết cấp GCNQSDĐ;  

- UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp, giải toả kịp thời các bức xúc người 

dân, nhằm khắc phục tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài, vượt cấp như vừa qua. 

Việc đối thoại cần mời theo từng nhóm đối tượng, có Thường trực, 2 Ban HĐND 

và đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cùng tham dự, giám 

sát. 

Thường trực HĐND huyện thông báo ý kiến kết luận của Phiên họp thứ 19 

đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- TTr. Huyện ủy (b/c); 

-UBND huyện; BTTr. UBMTTQVN huyện; 

- Các thành viên TTr. HĐND huyện; 

- 2 Ban HĐND huyện; 

- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện; 

- Lưu VT- TH; 
   

  TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

Lê Minh Nhựt 
 


