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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                         

HUYỆN CÔN ĐẢO 
                      

 

Số: 14 /TB-HĐND 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   
                     

                   Côn Đảo, ngày 27 tháng 6 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 
 

Kết luận của Phiên họp thứ 22 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 lúc 08 giờ 30 phút, ngày 

25/6/2018, Ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì Phiên họp 

thứ 22 của Thường trực HĐND huyện khóa XI  

Dự phiên họp có 4/5 thành viên Thường trực HĐND huyện, vắng ông Nguyễn 

Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐND huyện do bận công tác tại đất liền. Tham dự phiên 

họp có ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Võ Văn Việt – 

Phó Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các vị là Phó Trưởng Ban Pháp chế, 

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Tổ trưởng 5 Tổ đại biểu HĐND huyện.  

Tại Phiên họp thứ 22 Thường trực HĐND huyện đã bàn bạc, thảo luận và 

thống nhất kết luận về ba nội dung như sau:  

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và dự kiến nội dung công việc 

trong tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện:  

Trong tháng 6/2018 và dự kiến trong tháng 7/2018, ngoài việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ theo luật định,  HĐND huyện tập trung cho việc chuẩn bị và tổ chức 

Kỳ họp thứ Bảy của HĐND huyện đúng trình tự quy định của pháp luật và đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

2. Về việc rà soát, kiểm tra  công  tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy của HĐND 

huyện: 

Trong tháng 6/2018 Thường trực, 2 Ban, 5 Tổ đại biểu và Bộ phận chuyên 

trách HĐND huyện tập trung cho các công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Bảy, đã 

ban hành kịp thời và đầy đủ  các văn bản chỉ đạo  chuẩn bị cho kỳ họp, về cơ bản 

công tác chuẩn bị tài liệu kịp thời hơn so với các kỳ họp trước, tất cả các tài liệu 

theo yêu cầu của kỳ họp đến thời điểm này UBND huyện đã hoàn chỉnh. Đã tổ chức 

xong 07 Hội nghị tiếp xúc cử tri, đã hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp và công văn yêu 

cầu trả lời, giải trình ý kiến của cử tri trước kỳ họp. 

Tại Phiên họp thứ 21, Thường trực HĐND huyện đã quyết định triệu tập với dự 

kiến Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/7/2018, nay do 

trùng lịch họp của Tỉnh uỷ nên sẽ báo cáo với Chủ tịch HĐND huyện để điều chỉnh 

lại. Về công tác chuẩn Kỳ họp: Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục kiểm 

tra, đôn đốc các mặt công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp theo kế hoạch của  Thường 

trực HĐND huyện. 
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Thường trực HĐND huyện tiếp thu các đề xuất của hai Ban và 5 Tổ đại biểu 

HĐND huyện và kiến nghị của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện 

phát biểu tại phiên họp. Thường trực HĐND huyện sẽ báo cáo Ban thường vụ 

Huyện uỷ để xin chủ trương cụ thể về vấn đề lập lại kỷ cương pháp luật trong lĩnh 

vực đất đai – xây dựng trên địa bàn, do đây hiện là vấn đề rất búc xúc trong dân nên 

HĐND huyện thường xuyên phải giám sát, chất vấn UBND huyện: Đề nghị UBND 

huyện công khai thông báo để tuyên truyền rộng rãi trong dân về  về mục đích và ý 

nghĩa, tầm quan trọng của Kế hoạch  36/KH-UBND, tiến độ triển khai thực hiện  Kế 

hoạch  lô K, việc  công  khai danh sách các trường hợp vi phạm đúng hay sai,  đúng 

thế nào và sai như thế nào  và đã làm ảnh hưởng như thế nào,  cần rút kinh ngiệm ở 

chổ nào? Việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế về xử lý các vi 

phạm trong lĩnh vực đất đai – xây dựng trên địa bàn phát sinh từ 01/01/2018 có kiên  

quyết xử lý không? 

3. Về  việc đề nghị Thường trực HĐND huyện cho ý kiến điều chỉnh chỉ tiêu 

kế hoạch vốn năm 2018 theo Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 22/6/2018 của UBND 

huyện: 

Về cơ bản, Thường trực thống nhất với các đề xuất của UBND huyện tại Tờ 

trình số 85/TTr-UBND ngày 22/6/2018, đề nghị UBND huyện lưu ý một số nội 

dung: 

+ Xem xét điều chỉnh tên dự án Lắp đặt bảng tên đường và gắn số nhà thành 

Lắp đặt bảng tên đường;  

+ Việc điều chỉnh vốn SNKT đối với dự án Đường vào Nghĩa trang Hàng 

Dương; 

 + Xem lại dự án Trụ sở làm việc chung của các Khu dân cư có thật sự cấp 

thiết chưa; 

Giao Ban KT-XH hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 85/TTr-UBND 

ngày 22/6/2018 của UBND huyện và dự thảo Quyết định điều chỉnh của Thường 

trực HĐND huyện như kết luận  của Phiên họp hôm nay. 

Thường trực HĐND huyện, báo cáo Thường trực Huyện uỷ và thông báo 

kết luận của Phiên họp thứ 22 của Thường trực HĐND huyện đến UBND, Ban 

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

để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HU; 

- UBND, BTTr.MTTQ huyện; 

- Các thành viên TTr. HĐND huyện; 

- Hai Ban, 5 Tổ ĐB.HĐND huyện; 

- Các cơ quan có liên quan; 

- Lưu. 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Minh Nhựt 
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