
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN CON DAO Bc 1p - Tn' do - Hanh phñc  

Sé:18/NQ-HDND Con Dáo, ngày 30 tháng 7 näm 2020 

NGH! QUYET 
V tInh hInh thiyc hin nhim vi chi sir nghip kinh t 6 tháng dâu näm 

và phtro'ng hu'o'ng nhim viii 6 tháng cuIi Ham 2020. 

HO! BONG NHAN DAN HUYN CON BAO 
KIiOA XI, KY HQP THt MUI CHIN 

(K h9p thiro'ng 1 gifi'a nãm 2020) 

Can c& Lut T cht'c ChInh quyn dja phu'o'ng và Lut hoqt d5ng giám sat 
cüa Qudc h5i và H5i dng nhân dan nám 2015; 

Can ct' Quyé't dinh so' 3456/QD-UBND ngày 16/12/2019 cia UBND tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu vé vic giao chi tiêu k hogch phát trié'n kinh té' - xä hi, quc 
phông - an ninh và dr toán thu, chi ngán sách nhà ntthc nám 2020, 

Can c& Nghj quyé't sO' 26/NQ- HDND ngày 25/12/2019 nhiçm vzt chi szc 
nghip kinh te' nãm 2020, Nghj quyé't sá 04/NQ-HDND ngày 2 4/02/2020 cia 
HDND huyçn Con Dáo khóa XI- kj) hQp thi' Mithi sáu v bd sung danh mic dy' 
an và diu chinh ke' hogch vn nám 2020; 

Xét Ta trinh sO' 87/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 nám 2020 cza UBND 
huyên Con Dáo v vic d nghj thông qua Nghj quyê't v tlnh hlnh thy'c hiçn 
nhiçm vy chi sy nghip kinh té' 6 tháng dau nám và phu'crng hu'óng nhim vy 6 
tháng cui nám 2020,' Các báo cáo thdm tra hai Ban Hç5i dO'ng nhân dan huyçn 
Va ) kié'n tháo lun tgi k3) hQp. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Thng nht dánh giá v tInh hInh và k& qua thirc hin nhim vi chi 
sir nghip kinh t 6 tháng du näm 2020 nêu tii Báo cáo s 1 66/BC-UBND ngáy 
25/6/2020 cüa UBND huyn; 

Biu 2. V nhim v1i chi s1r nghip kinh t 6 tháng cui nAm 2020, Hi dng 
nhân dan huyn liru Uy ban nhân dan huyn và c quan chuyên mon lien quan 
tp trung các giãi pháp sau: 
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- Tang cu&ng cong tác kim tra, don dc dan vj thi cong d.y nhanh tin d 
dir an gn vâi vic thithng xuyên giám sat, cht luçYng Cong trInh; di vi các 
cong trInh dâ hoàn thành khn tru'ang 1p h sa quyt toán dir an hoàn thành, 
trInh th.m djnh và phé duyt quyt toán dir an hoàn thành d thanh toán dirt dim 
tiirng d1r an, tránh tInh trng dn 1ti vào cui 11am dn dn phãi chuyn vn sang 
näm sau. 

- Yêu cu các Chü dâu tu, Ban quãn 1 di,r an dtu tu xay dirng có k hoach 
ciii th v tin d và giái ngân cho t&ng d1r an; rà soát, chü dng d xut diu 
chuyn vn kjp thyi thm dy nhanh tin d thirc hin; 

- Thicc hin t& ch d thông tin báo cáo v tInh hInh th1rc hin nhim vii chi 
sr nghip kinh th nhm nm bt các khó khàn, vithng mc phát sinh trong qua 
trInh thirc hin nhim viii cüa các Chü du tu và các ca quan, dan vj lien quan 
kjp th?ñ tháo gc. 

Diêu 3. Giao Uy ban nhân dan huyn t chirc trin khai thirc hin Nghj 
quy& nay theo dung quy djnh. 

Thu&ng tr1rc Hi dông nhân dan huyn, các Ban Hi dng nhân dan huyn, 
các Dai  biu Hi dng nhân dan huyn tang ci.r&ng cOng tác giám sat vic trin 
khai thirc hin Nghj quy&; 

Nghj quyt nay dã ducic Hi dông nhân dan huyn Con Dáo Khóa XI, KS' 
hçp thir Muäi chin (k5' hçp thixông 1 giüa nàm 2020) thông qua ngáy 30 tháng 7 
näm 2020 và có hiu 1irc thi hành kê tilt ngày thông qua.!. 

Ncri nli?in: 
- TTr HDND, UBND tinh Ba Rja - Vung Tàu; 
- TTr Huyn ui', UBND huyn; 
- U' ban MTTQ Vit Narn huyn; 
- Các Ban HDND, dai  biêu I-JDND huyn; 
- Cong thông tin din tO HDND huyn; 
- Các ca quan, don vj, doàn the; 
- Li.ru: VT, TH. 

CHU TICH 

 

ii,  7 &' 0•' jivan YKV 
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