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S: 19/NQ-HDND Con Dáo, ngày 30 tháng 7 nàm 2020 

NGH! QUYET 
V tInh hInh thirc hin nhim viii dan tir xây duyng cr ban, mua sm, sfra chira 

tài san 6 tháng du nãm và nhim vy tr9ng tam 6 tháng cuôi nãm 2020 

HQI BONG NHAN DAN HUYN CON BAO 
KIiOA XI, K( HQP THI5' MI1fl CHIN 

(Kj h9p thu'à'ng lç gifra nám 2020) 

Can c& Lut T chi'c ChInh quyn dja phu'crng và Lu42t hogt d5ng giám sat 
cüa Quo'c hç5i và H5i dng nhân dan nám 2015, 

Can c& Quye't djnh so' 3456/QD-UBND ngày 16/12/2019 cza UBND tinh Ba 
Rja - Vung Tàu ye vic giao chi tiêu ké hogch phát triên kinh té - xd hói, quOc 
phông - an ninh và dy' toán thu, chi ngán sách nhà nzthc näm 2020; 

Can th Nghj quyêt sO 28/NQ-HDND ngày 25/12/2019 cia HDND huyn 
Con Dáo khóa XI- kj.) hQp thi' Mtrài lam ye nhim vy dáu tu' xáy dy'ng cc' ban, mua 
sam tha chü'a tài san näm 2019 và kê hogch nám 2020; Nghj quyét sO 04/NQ-
HDND ngày 24/02/2020 cia HDND huyçn COn Dáo khóa XI - kj) hQp tht' Mu'ài 
sáu ye bO sung danh myc dy' an và diêu chinh ké hogch vOn nám 2020; 

Xét Ta trinh s 88/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 nàm 2020 cza Uy ban nhán 
dan huyn C'On Dáo ye vic dé ngh/ thông qua Nghj quyêt ye tlnh hInh thy'c hin 
nhiçm vy dáu tu' xáy dy'ng cci ban, mua sam, tha chI?a tài san 6 tháng dáu näm và 
nhiçm vy trQng 1dm 6 tháng cuOi nàm 2020, Các báo cáo thdm Ira cia hai Ban Hói 
dOng nhdn dan huyn và j kiên tháo 1uç2n tgi k)) hQp. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. TMng nht v tInh hInh thirc hin nhim viL du tu xây dirng CG bàn, 
mua sam, si~a chüa tài san 6 tháng dâu nàm 2020 nêu ti Báo cáo 171/BC-UBND 
ngày 01/7/2020 cüa UBND huyn; 

Biêu 2. V nhim vi d.0 tu xây drng cci bàn, mua sm, süa chia tài san 6 
tháng cuôi 11am 2020, dê nghj Uy ban nhân dan huyn tiêp thu các kiên nghj cüa 
Ban Kinh tê - Xã hi tti Báo cáo 08/BC-BKTXH ngày 14/7/2020 và Hi dông 
nhân dan lint U ban nhân dan huyn nhu sau: 

1. Chi dto Chü dAu tu, Ban quàn 1 dir an và nhà thu dy manh  thi cong 
xây dirng cong trinh chü dng, khân truo'ng huy dng nhân cong ra dào dê triên 
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khai các di,r an du tu, kthçp vOi các bin pháp dam bâo an toàn cho ngiiOi lao 
dng theo dung quy djnh ye phông, chông djch Covid- 19. 

- Ltp h so thanh, quyt toán các dir an hoàn thành. Don dc các nhà thu 
lien quan day nhanh tiên dO thi cong các dir an chuyên tiêp, dam bão chat lucmg 
cong trInh, an toàn lao dng, v sinh môi truô'ng và 1p ho s nghim thu, thanh 
toán khôi luçmg dê giãi ngân dtt kê ho?ch von duqc bô trI. 

- Hoàn tht các thu tVc  lien quan dê khOi cong xây dirng di vOi các dir an 
di.rçic bô trI von khOi cong mOi näm 2020. 

2. Di vOi các dir an dã duçic phé duyt chU trtrcmg du tu, phê duyt quyt 
dinh dau tix nêu dü diêu kin thI tiên hành triên khai ngay cong tác bôi thixOng, giâi 
phóng mt bang, dam bâo qu dat sach  phc vii vic thi cOng các dr an. 

3. Các dr an dang trInh SO chuyên ngành thm djnh thI tip tVc  lien he, dOn 
dôc các SO sOm thâm djnh, trInh cap thâm quyên phê duyt lam Co sO triên khai 
các thu ti1c tiêp theo. 

4. Tiêp tVc  lien h, phi hcip vOi SO Kê hoich và Du ti.r trong qua trInh 1p 
ke hoach  dâu tu cOng trung han  giai  doan  2021 - 2025 cüa huyn Con Dâo. 

5. Thirc hin nghiêm ch dO thông tin báo cáo v tInh hInh thirc hin nhim 
vii dâu tu xay dung co ban; mua sam, si:ra chtra tài san và nhtmg khó khän, vuOng 
mac phát sinh trong qua trInh thirc hin dê kjp thOi có bin pháp tháo g. 

Diêu 3. Giao U ban nhân dan huyn t chirc trin khai thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Giao ThuOng trrc HOi  dng nhân dan huyn, các Ban HOi  dng nhân dan, 
các Dai  biu  HOi  dOng nhân dan huyn tang cuOng cong tác giám sat, chân chinh 
kjp thOi nhftng thiêu sot trong qua trInh thirc hin. 

Nghj quyêt nay dà ducc HOi  dông nhân dan huyn Con Dáo Khóa XI, K' 
h9p thu MuOi chin (ki h9p thithng l gitta nám 2020) thông qua ngáy 30 tháng 7 
näm 2020 yà có hiu 1irc ke ti'r ngày thông qua.!. 

Ncri nit In: 
- TTr HDND, UBND tinh; 
- TTr Huyn u, HDND huyn; 
- UBND, U ban MTTQ Vit Nam huyn; 
- Các Ban I-lUND, di biêu HDND huyn; 
- Các co quan, dcin vi,  doán the huyn; 
- Dàng Cong TTDT cCa I-lUND; 
-Liru: VT,hôsak'hop. 

CHU T!CH 
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