
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
HUYN CON DAO Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: OgIBB-HDND Con Dáo, ngày 13 tháng 7 nàm 2020 

BIEN BÀN 
Phiên h9p thu 40 cüa Thtrô'ng trirc HBND huyn khóa Xl 

Can c1r Lutt to chüc chInh quyên dja phiscrng và Lut hoit dng giám sat cüa 
Quc hi và HDNID nàm 2015, Quy chê lam vic cüa HDND huyn Con Dâo khóa 
XI, nhim kr 2016 - 2021; Thithng tr?c HDND huyn dâ tiên hành Phiên hp thu 40. 

Thyi gian: tir 08 gi 00 phüt ngây 13/7/2020 (thir Hai). 

Dia dim: Phông h9p HBND vâ UBND huyn. 

Chü tn: ông Nguyn Hoàng Tüng - Chü tjch HDND huyn 

This k: Trân Hung Tam - Chánh Van phông huyn. 

Thành phtn tham dis:  4/5 thành viên Thu?mg trirc HDND huyn (vng dgi bieu 
Cháu Vu) 

Dir phiên h9p có ông Nguyn Van Dung - Tru&ng ban Dan vn Huyn üy, bà 
HuS'nh Thj Thanh Lien - Chü tjch Uy ban MTTQ Vit Nam huyn, 02 Phó Trinng 
Ban HDND huyn; To tnthng, To phó 5 To dai  biêu HDND huyn. 

DIEN BIEN PHIEN HOP 

- Ong Trân Hung Tam: Tuyên b l do, gii thiu thành phn tham dçr, nguñ 
chü tn và this k phiên hop. 

— Ong Nguyn bang Tüng: Chü tjch }iDND huyn phân cOng ông Lê Minh 
Nhrt - Phó Chü tjch Thung trirc HDND huyn diêu hành phiên h9p. 

- Ong Lê Minh Nhi1t: Sau k& qua Dii hi Dâng b huyn v dr kin nhân sir 
theo cci câu dai  hi  dat  duqc theo yêu câu dê ra.Tai Phiên hçp nay Thixng trrc 
HDND huyn có mi ông Nguyen Van Dung - Truông Ban Dan 4n Huyn üy, dr 
kiên s bâu giü chüc vi Phó Chü tjch HDNID huyn nhim kST 2016-2021 cüng tham 
dir 11am tInh hInh và tham gia diêu hành K' hçp thu&ng l giUa näm 2020, cüng nhu 
các cOng vic cüa HDND cho den cuOi nhim kST. 

V rà soát cong tác chun bj K' h9p thithng l giüa nàm 2020 cüa HDND 
huyn: Các báo cáo thâm tra cüa 2 Ban HDNID huyn dã co ban xong; riêng các so 
1iu thâm tra cüa Ban KT-XH, d ngh Ban KT-XH thông nhât 'ai  các chi tiêu vi 
Phông TC-KH dê diêu chinh cho phü hyp, chInh xác. ye  linh virc pháp chê, dê nghj 
Ban Pháp chê trao dOi 'ai  vi COng an huyn, Vin kiêm sat nhân dan huyn diêu 
chinh li sO 1iu ye tInh hInh AN-TT, riêng ho so thâm tra ye cOng tác nhân sir sau dai 
hi cho den thai diem hin nay con visOng thu tiic nên chisa dam bao theo quy djnh. 

V di,r kin Chisang tnInh KST h9p thithng l giUa nàm 2020, Thumg tnrc 
HDND huyn d%r kiên vào phiên h9p buOi sang ngày 21/7/2020, sau khi khai mac  sê 
trin khai thu tue bâu cü ye nhân sr, sau do tnien khai tiêp tiic các ni dung eüa kST 
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h9p thung 1 gifta näm cüa HDND huyn. (v trInh tz! theo n3i dung trong dr kié'n 
chu'cmg trInh kj) hQp) 

Tai Khoân 2, Diu 80 cüa Lust To chüc ChInh quyên dja phuong näm 2015: 
"Trong nhim k)), Thu'&ng try'c H5i dóng nhân dan quyêt djnh triu tp kj) hQp 
thu'&ng lç chm nhdt là 20 ngày, k)) hQp ba't thu'óiig ch2m nhãt là 07 ngày tru'ó'c ngày 
khai mgc kj) hQp. Tru'àng hctp khuyét Thtmg trrc H3i dóng nhán dan thI Thirông 
trz!c H3i dng nhán dan cap trén try'c tiêp chi dinh triu tp viên, dói vài cap tinh thI 
Uy ban thwàng vy Quc h5i chi dinh triu tp viên, dê triu tp và chz tQa k5' hQp Hói 
&ing nhán dan ". Nhu 4y trong tru?mg hçp tinh chua kjp phê duyt ye nhan s1r, 
chüng ta sê phài thay dôi ni dung bâu cir sau các ni dung cüa KS' hop thuTing 1 
giuia nàm 2020. 

- Ong Phan Thanh Biên: Các so 1iu v chi tiêu kinh t - xã hi 6 tháng du 
näm, phuang huOng nhim vii 6 tháng cuôi näm 2020 cüa huyn chua duçc Ban 
Chip hành Dãng b huyn hp thông qua nên cüng chua the quyêt nghj tai KS' hop 
thung 1 giüa näm 2020 cüa HDND huyn. 

- Ong Trãn Tan Dat: Nêu Ban Chap hành Dâng b huyn chua t chüc hop 
thông qua các so 1iu ye chi tiêu kinh tê - xã hi 6 tháng dâu nãm, phuong hi.râng 
nhim vi 6 tháng cuôi näm 2020, HDND huyn cüng chua the to chirc KS' hop 
thu?ing 1 giüa näm 2020 nhu thai gian dr kiên. 

- Ong Lê Minh Nhirt: Dê dam bâo cOng tác chun bj dy d:ü tài 1iu phiic vi 

KS' hop thithng 1 giüa nAm 2020 cüa HDND huyn, Thiing tr1rc së kS'  Thông báo 
diêu chinh thii gian to chüc KS' hop thithng 1 giüa näm 2020 thành kS'  hop bat 
thi.r?mg, nhim v11 chinh cüa KS' hop nay là bâu cjr mien nhim chüc danh Chü tjch; 
02 Phó chü tjch và TruO'ng Ban Pháp Chê HDND huyn (ông Nguyen Hoàng Tüng, 
ông Trân Tan Dtt, ông Trân Tan Dtt, ông Châu Vu); Dê nghj ông Phan Thanh Biên 
trao dôi xin S' kiên ông Lé Van Phong — BI thu Huyn üy, Chü tjch UBND huyn 
thông nhât thñ gian, thu tVc  ye nhân sir dé Thuô'ng trçrc F1DND huyn ban barth 
thông báo diêu chinh kS'  hop. 

- Ong Phan Thanh Biên: Vê thu ti1c bâu Chü tjch và Phó Chü tjch HDND 
huyn (ông Phan Thanh Biên và ông Nguyen Van Dung, bà Nguyn Thiiy Nga và 
ông Nguyen Anh Nhirt) ch den khi tinh hoàn tat các thu tirc theo quy trInh 5 bi.râc 
cOng tác can b, F]DND huyn sê to chirc KS' hp bat thuèng dê bâu. 

* Thu on tr.rc HOND huyên kt luân:  

Sau khi thão 1un, Thumg tr1rc HDND huyn dã thong nht vài dai  diên UBND 
và Uy ban Mrt trn to quôc Vit Nam huyn trm drng to chüc KS' hp thisng 1 
gicra näm 2020 nhu thai gian dir kiên ban dâu trong 03 ngày, tir ngày 20 dn ngày 
22/7/2020 do Cong tác chuân bj tài 1iu trInh kS'  hp chua dam bão theo quy djnh. 

Thu&ng trirc HDND huyn thng nhât quyt djnh triu tp KS' hp 1n thir 
Miii chin (bat thixing) cüa HDND huyn vào lüc 08 gi ngày 20/7/2020 d tin 
hành các thu tVc  bâu cu mien nhim chuc vi Chü tjch, Phó Chu tjch; min nhim dri 
biêu HDND yà chirc v1r Tru&ng Ban Pháp che I-[DNID huyn khóa XI, nhim kS' 
2016-2021. Giao Van phông huyn tham mrru Thuôiig tr1rc HDND huyn Thông báo 
di thii gian KS' hop thuing 1 giüa näm 2020, dOng thai quyêt djnh triu tp KS' hp 
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Nguyen Hoãng Tüng 

thu Mithi chin (bit thu?ing) HDNID huyn ti dja dim t?i  Phông hçp HDND và 
UBND huyn. 

Phiên hçp thir 40 kt thüc vào lüc 08 gi 50 phüt cüng ngày. Biên ban nay gui 
dn các thành viên Thii&ng trirc, lânh do hai Ban HIDNU huyn, UBNID huyn và 
Ban thung trirc U ban MTTQ Vit Nam huyn và các co quan, dcm vj lien quan./ 

THu KY PHIEN HOP RU...TRI PHIEN HQP 

Trãn Hung Tam 
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