
 1 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                         

HUYỆN CÔN ĐẢO 
                      

 

Số: 12 /TB-HĐND 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   
                     

                   Côn Đảo, ngày 06 tháng 6 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả Phiên họp thứ 21 Thường trực HĐND huyện  
  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám 

sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và thực hiện Quy chế làm việc của HĐND 

huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Vào sáng ngày 04/6/2018, ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch HĐND huyện 

đã chủ trì Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND huyện. Tham dự phiên họp có 

4/5 thành viên Thường trực HĐND huyện. Khách mời tham dự gồm có: ông 

Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện, bà La Thị Phương Thanh – Uỷ 

viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Phó Trưởng ban và Tổ 

trưởng, Tổ phó 5 Tổ đại biểu HĐND huyện, Chánh Văn phòng Huyện uỷ, Chánh 

Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh án TAND huyện, Viên trưởng VKSND 

huyện, lãnh đạo Phòng TN-MT, Phòng TC-KH, Phòng Kinh tế và Phòng Nội vụ 

LĐ-TB-XH huyện. 

Tại phiên họp, sau khi thảo luận, chất vấn và nghe báo cáo giải trình, Thường 

trực HĐND huyện thống nhất kết luận như sau: 

1. Thống nhất với báo cáo kết quả công tác tháng 5 và dự kiến chương trình 

công tháng 6/2018 của HĐND huyện: trong tháng 6/2018, Thường trực, hai Ban, 5 

Tổ và các đại biểu HĐND huyện tập trung cho việc chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 

Bảy của HĐND huyện, dự kiến tổ chức trong ba ngày 11, 12 và 13/7/2018, tổ chức 

7 hội nghị để các vị đại biểu tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp trong bốn ngày từ ngày 

18 – 21/6/2018. 

2. Về kết quả khảo sát, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu và ý kiến, kiến nghị của công dân từ sau Kỳ họp thứ 

Sáu đến nay của Ban Pháp chế 

+ Thường trực HĐND huyện tiếp thu đề nghị của Tổ trưởng TĐB số 2, lãnh 

đạo Phòng TN-MT và Phòng KT cùng BPC, TĐB số 2 khảo sát lại thực tế, đối thoại 

với cử tri Nguyễn Thị Trâm trước khi tham mưu cho UBND huyện hướng giải 

quyết.  

+ Thường trực HĐND huyện ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Văn Dũng thay 

mặt UBND huyện tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp. Đề nghị UBND huyện chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung giải trình 6 trường hợp theo kiến 

nghị của Ban Pháp chế. Văn bản giải trình cần ngắn gọn, cụ thể, vận dụng đúng các 

quy phạm pháp luật, không dài dòng, thiếu thông tin, yêu cầu đặt ra của giải trình 

là: ý kiến của cử tri đúng hay sai, nếu đúng thì khi nào giải quyết xong, nếu sai, 

không giải quyết được thì do đâu? Các nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri 
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UBND huyện cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn gửi cho Thường trực HĐND 

huyện trước ngày 15/6/2018 để cung cấp cho các TĐB trả lời cho cử tri tại 7 hội 

nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Bảy. 

+ Thường trực HĐND huyện giao BPC tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát 

việc trả lời ý kiến cử tri và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của hộ ông 

Lưu Xuân Dung như ý kiến của UBND huyện tại phiên họp. 

3. Về kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn 

tại Kỳ họp thứ Sáu trong đó tập trung các ý kiến của UBND huyện về cam kết trước 

kỳ họp HĐND huyện về việc khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các 

lò giết mổ gia súc trên địa bàn của Ban Kinh tế - Xã hội: 

+ Trong báo cáo của UBND huyện giải trình và cam kết tại Kỳ họp thứ Sáu 

của HĐND huyện có việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 lò giết mổ gia súc 

tại KDC số 2 với hành vi và mức phạt rất cụ thể. Tuy nhiên, chỉ cam kết nhưng 

không thực hiện việc xử phạt, hiện nay đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

nhưng 02 lò giết mổ vẫn không khắc phục một cách căn cơ. Trước mắt, cần tăng 

cường tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra 2 lò giết mổ hiện tại để đảm bảo tốt nhất về 

vệ sinh môi trường trong thời gian chờ di dời sớm lò giết mổ sang Bến Đầm.  

+ Việc di dời các lò mổ sang Chốt kiểm dịch động vật Bến Đầm nhằm phát 

huy hiệu quả vốn đầu tư công trình này, đồng thời khắc phục tình trạng ô nhiễm của 

2 lò giết mổ gia súc trong khu dân cư số 2 hiện nay, Thường trực HĐND huyện đề 

nghị UBND huyện khẩn trương chỉ đạo giải quyết để Đại biểu trả lời cho dân biết 

khi tiếp xúc cử tri 

4. Về kết quả khảo sát một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn, khảo 

sát việc lập các thủ tục các dự án mang tính chất đầu tư công, các dự án triển khai 

thực hiện trong 6 tháng cuối năm, dự kiến khởi công năm 2019 bằng nguồn vốn 

phân cấp cho huyện: 

+ UBND huyện cần quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

tăng cường trách nhiệm, tích cực phối hợp, khắc phục những bất cập vừa qua, tham 

mưu cho UBND huyện giải quyết các hồ sơ về sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất 

trường học năm học 2018 – 2019, để có thể khởi công sớm và kết thúc việc sửa 

chữa trước khi khai giảng năm học, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh 

như kiến nghị của HĐND huyện sau giám sát từ nhiều năm nay. 

+ Những dự án dự kiến khởi công năm 2019 phải hoàn tất thủ tục trước ngày 

31/10/2018. 

5. Về việc chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý về đất đai, xây dựng và 

khắc phục những tồn đọng trong lĩnh vực này: 

+ Thường trực HĐND huyện tin tưởng và mong chờ kết quả công tác kiểm tra, 

rà soát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai – xây dựng theo Quyết định 34 

của UBND mà UBND huyện đã báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ. 
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+ Trong chương trình Kỳ họp lần thứ Bảy của HĐND huyện có báo cáo 

chuyên đề của UBND huyện về nội dung này.  UBND huyện báo cáo cụ thể kết quả 

đã thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất kiến nghị, những dự kiến 

cụ thể cho thời gian tiếp theo như chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ để HĐND 

huyện theo dõi, giám sát và đồng hành cùng UBND huyện. 

+ Về tăng cường quản lý đất đai xây dựng, về tăng cường pháp chế XHCN trên 

địa bàn, HĐND huyện luôn đồng hành và hỗ trợ cho UBND huyện với mong muốn 

rằng đối với tất cả các trường hợp vi phạm pháp về đất đai trên địa bàn, UBND 

huyện tập trung xử lý đúng pháp luật, đạt tất cả các yêu cầu về mặt chính trị - xã 

hội, thấu tình đạt lý, tôn trọng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân; đồng 

thời đảm bảo cho mọi công dân phải chấp hành nghiêm pháp luật. 

+ Việc xử lý các vi phạm phải đảm bảo chặt chẽ, từng bước theo đúng quy định 

của pháp luật nhưng hết sức kiên quyết để lập lại trật tự kỹ cương trong lĩnh vực 

quản lý đất đai – xây dựng trên địa bàn, thật sự là nội dung lãnh đạo đột phá trong 

năm 2018 của đảng bộ mà theo đề nghị của UBND huyện, Huyện ủy đã đăng ký với 

Tỉnh ủy. Với chức năng, nhiệm vụ của mình và theo sự phân công của Huyện uỷ, 

HĐND huyện sẽ tiếp tục công tác giám sát việc thực hiện.  

6. Thường trực HĐND huyện thảo luận và tham gia ý kiến về Dự thảo Quy chế 

hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND theo công văn số 311/BCTĐB-CTĐB 

ngày 22/5/2018 của Ban công tác Đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 

Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo và có ý kiến về 3 nội 

dung: Về việc bầu Uỷ viên UBND Công tác thư ký kỳ họp HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban của HĐND, tổ Đại biểu HĐND sử dụng con dấu của HĐND. Giao 

Bộ phận chuyên trách hoàn thiện văn bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. 

Thường trực HĐND huyện xin báo cáo với Thường trực Huyện uỷ và thông 

báo kết quả Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND huyện đến UBND và Ban 

thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan để biết và 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TTr.HU; 

- UBND, BTTr. MTTQ huyện; 

- Các thành viên TTr. HĐND huyện; 

- Các Ban, các TĐB. HĐND huyện; 

- Các cơ quan có liên quan; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Minh Nhựt 

 


		2018-06-07T14:10:48+0700
	Việt Nam
	Lê Minh Nhựt
	Lê Minh Nhựt<nhutlm@condao.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-06-07T14:11:12+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo
	Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo<hdndcondao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




