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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Côn Đảo, ngày 18 tháng 12 năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 

                                               

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện về 

Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và Nghị quyết của HĐND huyện 

về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín và Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 

Mười hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện đã thực hiện 

nhiệm vụ giám sát trong năm 2019, với kết quả như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN: 

1. Giám sát của đại biểu HĐND huyện: 

Trong năm 2019, giám sát việc chấp hành pháp luật và triển khai thực hiện các 

Nghị quyết của HĐND huyện, một số đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia ý kiến 

với một số cơ quan, đơn vị liên quan đến việc chấp hành pháp luật, về những vấn đề 

thuộc lợi ích chung và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân; sau khi nhận được 

góp ý, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, tổ chức thực hiện và trả lời kiến nghị của 

các đại biểu HĐND huyện. Trong năm, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND huyện tổ chức 17 Hội nghị trước các 

Kỳ họp thường lệ của HĐND huyện cho 5 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri 

nơi các vị đại biểu trúng cử để lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản ánh; sau 

đó trên cơ sở Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện chuyển tới và Thường trực HĐND huyện có văn bản yêu 

cầu UBND huyện có kế hoạch cụ thể để xử lý, giải quyết kịp thời, công khai, minh 

bạch, đúng pháp luật các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về quyền lợi chính đáng, 

hợp pháp của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết tại Kỳ họp HĐND huyện, đồng thời 

yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND huyện thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải 

quyết của UBND và các cơ quan chức năng, để trả lời lại cho cử tri theo quy định. 

2. Giám sát thường xuyên của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện: 

Thường trực và 2 Ban HĐND huyện thường xuyên giám sát các văn bản của 

UBND huyện gửi đến, kịp thời có ý kiến với những văn bản sai sót. Cụ thể trong năm, 

qua theo dõi các văn bản do cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện trả lời từ 

chối cấp giấy phép xây dựng trong khu vực đang lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

khu đô thị - dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc 

trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo và không cho chuyển mục đích sử dụng đất khu 

đất không có đường vào, đất trong khu quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Côn 

Đảo,.. Tại Phiên họp thứ 35 của Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Ban Pháp chế 
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đã báo cáo và có ý kiến với UBND huyện về những trường hợp UBND huyện chuyển 

trả hồ sơ không giải quyết cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, 

cấp giấy phép xây dựng với những lý do nêu trên là không chặt chẽ theo quy định 

pháp luật, không phù hợp Điều 49 Luật đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan, đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra lại từng 

trường hợp cụ thể để tham mưu UBND huyện giải quyết cho người dân đúng quy 

định pháp luật (Thường trực HĐND huyện đã thống nhất lồng ghép nội dung này vào 

nội dung giám sát về kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây 

dựng trên địa bàn vào giữa tháng 12/2019).  

Thường trực phân công và đôn đốc hai Ban, 5 Tổ đại biểu HĐND huyện thường 

xuyên giám sát UBND và các cơ quan chức năng của huyện trong việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri. Phân công Ban Pháp chế HĐND huyện thường xuyên giám 

sát UBND và các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

của công dân và công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng như giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất đai – xây dựng cho công dân. 

 Thường trực HĐND huyện duy trì công tác tiếp công dân vào mỗi buổi sáng thứ 

Năm hàng tuần, giám sát UBND và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc tiếp và 

đối thoại với công dân, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền.  

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP: 

1. Xem xét, thẩm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các báo 

cáo của HĐND, UBND, TAND, VKSND và Chi cục Thi hành án dân sự huyện: 

HĐND huyện đã tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực 

HĐND, hai Ban của HĐND huyện; các báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân, 

Viện Kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự huyện trình tại Kỳ họp thứ Chín (Kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2018), Kỳ họp thứ Mười hai (Kỳ họp thường lệ giữa năm 

2019), Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) theo quy định tại Điều 

59, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, cụ thể: 

a. Thường trực, 02 Ban HĐND huyện: Có 28 báo cáo (KH 9: 07 báo cáo; KH 12: 

10 báo cáo; KH 15: 11 báo cáo). 

b. Ủy ban nhân dân huyện: Có 25 báo cáo (KH 9: 08 báo cáo; KH 12: 08 báo cáo; 

KH 15: 09 báo cáo). 

c. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân 

sự: Có 9 báo cáo (mỗi đơn vị 01 báo cáo/kỳ họp).   

(Danh mục và nội dung các báo cáo đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử của 

HĐND huyện). 

2. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch và các thành viên UBND, Viện 

trưởng VKSND, Chánh án TAND huyện: 

Tại kỳ họp thứ Chín (kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND huyện), trong phiên họp tổ 

thảo luận và 2 phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các vị đại biểu 

HĐND huyện và các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã nêu nhiều ý kiến chất vấn về các nội 

dung mà đại biểu và cử tri quan tâm. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành việc giải trình, thảo 
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luận tranh luận làm sáng tỏ vấn đề trước khi các vị đại biểu HĐND huyện biểu quyết 

thông qua các nghị quyết kỳ họp. Kỳ họp tập trung chất vấn về lĩnh vực đầu tư công, 

công tác quản lý đất đai - xây dựng và môi trường, trật tự an toàn, mỹ quan đô thị, trật 

tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa,... còn nhiều bất cập, buông lõng 

quản lý.  

Tại Kỳ họp thứ Mười hai (kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND huyện), trong phiên 

thảo luận tại hội trường, các vị đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu tham dự kỳ họp 

tiếp tục nêu nhiều ý kiến thảo luận về các nội dung mà Kỳ họp trước đã thảo luận, chất 

vấn  nhưng đến nay chưa giải quyết được như: Công tác quản lý quy hoạch, đất đai – 

xây dựng nhà ở, quản lý tài nguyên – môi trường; công tác đảm bảo trật tự an toàn, mỹ 

quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, công tác thực thi pháp luật..  

Nhìn chung, những nội dung chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp này đều được 

UBND và các cơ quan chức năng đã nghiêm túc, thẳng thắn, đi thẳng giải trình vào nội 

dung chất vấn, làm rõ được bản chất sự việc, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời 

hạn khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

III. KHẢO SÁT, GIÁM SÁT THEO CHUYÊN ĐỀ: 

Năm 2019, Thường trực và 2 Ban của HĐND huyện đã triển khai Chương trình 

công tác giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của 

HĐND huyện với kết quả như sau: 

Sáu tháng đầu năm 2019 

1. Thường trực HĐND huyện:  

- Tổ chức khảo sát thực tế nắm tình hình về tiến độ thi công các dự án đầu tư trên 

địa bàn, việc phát huy hiệu quả vốn đầu tư đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và an 

sinh xã hội, sau buổi khảo sát Thường trực HĐND đã có buổi làm việc với UBND và 

các cơ quan chuyên môn, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án theo Kế 

hoạch số 15/KH-HĐND ngày 20/6/2019; Qua khảo sát thực tế và làm việc nhằm giúp 

Thường trực HĐND huyện có thêm thông tin để giúp HĐND thảo luận và quyết định 

những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tham gia cùng Đoàn công tác của 

HĐND tỉnh khảo sát, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do UBND huyện 

làm chủ đầu tư: Theo Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 26/03/2019 của HĐND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu và tham gia giám sát các đơn vị trực thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn 

như: Bảo Tàng Côn Đảo, Ban quản lý di tích Côn Đảo, Ban quản lý Vườn Quốc Gia 

Côn Đảo, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm Sát nhân dân,… 

2. Ban Pháp chế HĐND huyện: Giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác 

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo đối với 07 đơn vị: Công an 

huyện, Phòng Tư pháp huyện, Đồn Biên phòng Côn Đảo, Hạt Kiểm lâm VQG, Đội 

Thanh tra giao thông, Đội Quản lý thị trường, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Đội Trật 

tự đô thị và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.  
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3. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: Tổ chức khảo sát nắm tình hình của 10 

khu dân cư trên địa bàn trong 4 ngày (từ ngày 04 đến ngày 07/6/2019); theo Kê hoạch 

số 01/KH-KTXH ngày 19/4/2019, nhằm phục vụ tốt công tác thẩm tra về tình hình kinh 

tế - xã hội trước Kỳ họp; sau khi làm việc với 10 khu dân cư và khảo sát thực tế Ban 

Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức buổi làm việc để báo cáo kết quả với Thường 

trực HĐND huyện và có những kiến nghị đối với UBND huyện về những vấn đề còn 

tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm tìm biện pháp tháo gỡ, tiếp tục phát 

huy những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Kết quả công tác giám sát, khảo sát theo chuyên đề 6 tháng đầu năm 2019 cũng 

như Báo cáo kết quả công tác giám sát của HĐND huyện đã được đăng tải đầy đủ trên 

Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. 

Sáu tháng cuối năm 2019 

4. Ban Pháp chế HĐND huyện:  

a. Giám sát công tác tạm giữ, tạm giam trong 03 tháng cuối năm 2018 và 9 tháng 

đầu năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện: (Kết quả giám sát tại Thông báo số 

09/TB-BPC ngày 01/11/2019 của Ban Pháp chế) 

b. Ngày 10 tháng 12 năm 2019 (trước khi tiến hành kỳ họp thường lệ cuối năm 

2019), Ban giám sát phúc tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường thủy và lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện 

năm 2019 đối với đơn vị chịu sự giám sát và các cơ quan chức năng liên quan, để báo 

cáo tại Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện. (Kết quả giám sát tại Thông báo số 

10/TB-BPC ngày 18/12/2019 của Ban Pháp chế) 

Qua giám sát phúc tra công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

giao thông đường thủy nội địa, các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động và 

công tác xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, trật tự - mỹ quan đô thị, Ban Pháp chế 

kiến nghị: 

Đề nghị Đồn Biên phòng Côn Đảo:  

- Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về 

việc cấm tàu cá hoạt động, neo đậu tại Vịnh Côn Sơn và Nghị định số 71/2015/NĐ-CP 

ngày 03/9/2015 của Chính phủ, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tuần tra, kiểm soát, tham mưu cho UBND huyện các giải pháp triệt để nhằm xử lý 

các phương tiện giao thông đường thủy không đủ điều kiện hoạt động trong khu vực 

vịnh Côn Sơn và trên vùng biển Côn Đảo. Không để các tàu cá, ghe đò tái đậu trên vịnh 

Côn Sơn và hoạt động trái phép trên vùng biển Côn Đảo. 

- Rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện trong 

việc thông báo, cảnh giới trên biển tại khu vực diễn tập bắn đạn thật; tuyệt đối đảm bảo 

an toàn cho nhân dân trên biển khi có diễn tập quân sự.  

Đề nghị Lãnh đạo Công an huyện: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xử phạt 

trong lĩnh vực giao thông đường thủy trên biển trong thời gian tới, quan tâm chỉ đạo Đội 

Cảnh sát giao thông đường thủy trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hỗ trợ 

tích cực cho Đồn Biên phòng Côn Đảo trong xử lý tàu, đò không đăng ký, đăng kiểm, 
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cương quyết không cho các phương tiện này hoạt động, neo đậu trên vùng biển Côn 

Đảo.  

 Đề nghị đồng chí phụ trách Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo: Báo cáo 

lại với Lãnh đạo Thanh tra – Sở Giao thông Vận tải tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ thanh 

tra, kiểm tra giao thông đường thủy trên biển Côn Đảo, cử lực lượng tuần tra, xử lý trên 

luồng đường thủy nội địa theo chức năng, nhiệm vụ.  

 Đề nghị Phòng Kinh tế: 

- Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ 

liên ngành xử lý các phương tiện giao thông đường thủy không đủ điều kiện hoạt động 

trên biển Côn Đảo (căn cứ Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước 

CHXHCNVN). Dự kiến các tình huống cụ thể như: không có chủ phương tiện vẫn tiến 

hành lập biên bản xử lý theo pháp luật, bãi tập kết khi cẩu kéo phương tiện về, thủ tục 

xử lý liên quan. 

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện: Trong thời gian tới nếu có trường hợp 

tàu, đò không có giấy tờ hoạt động trên vùng biển Côn Đảo gây tai nạn dẫn đến chết 

người, Ban Pháp chế HĐND huyện kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy cứu 

trách nhiệm hình sự và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan chức năng liên 

quan như ý kiến của đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện đã phát biểu, kiến nghị tại 

các kỳ họp HĐND huyện.  

Đề nghị Thường trực HĐND huyện: Có văn bản đề nghị Sở Giao thông – Vận 

tải tỉnh thông báo kết quả việc thanh tra, hậu kiểm đối với toàn bộ các hãng xe taxi và 

xe điện trên địa bàn huyện về bến bãi đậu đỗ xe sau khi đã cấp giấy Giấy phép kinh 

doanh vận tải (nội dung này ngày 19/7/2019, Thường trực HĐND huyện đã có Công 

văn số 51/CV-HĐND gửi Sở Giao thông – Vận tải tỉnh, sau đó ngày 30/7/2019 Sở Giao 

thông – Vận tải tỉnh đã có Công văn số 1612/SGTVT-TTS phản hồi lại cho Thường trực 

HĐND huyện). 

Đề nghị UBND huyện: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng Kế 

hoạch triển khai hiệu quả nội dung Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 22/11/2019 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện 

trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn huyện. Nghiên cứu việc tuyên truyền thường xuyên 

trên hệ thống loa đài phát thanh của huyện riêng tại các tuyến đường thường xuyên vi 

phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Để 

tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn 

huyện trong thời gian tới; trong năm 2020, Ban Pháp chế đề nghị Mặt trận Tổ quốc 

huyện và các đoàn thể quan tâm công tác tuyên truyền về nội dung này trong cộng đồng 

dân cư, có kế hoạch triển khai ở Mặt trận, đoàn thể cấp huyện và đưa nội dung giám sát, 

phản biện xã hội về vấn đề này đối với các cơ quan chức năng của huyện.  

Đề nghị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh: Tiếp tục quan tâm hỗ trợ tích 

cực cho huyện, tập trung xử lý triệt để các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, 
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sau đó bàn giao hiện trạng lại cho huyện có để trách nhiệm tuyên truyền duy trì, giữ gìn 

tránh việc tái chiếm (nội dung này Ban Pháp chế đã có kiến nghị tại Thông báo số 

08/TB-BPC ngày 15/7/2019 khi giám sát Đồn Biên phòng Côn Đảo). 

Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Phối hợp cùng Ban Quản lý 

công trình công cộng khảo sát lại Bãi tập kết rác thải xây dựng, tập kết gỗ, tạm giữ tang 

vật vi phạm, tham mưu UBND huyện chỉ đạo sắp xếp lại bãi tập kết này để người dân 

tập kết rác thải xây dựng và tạm giữ tang vật vi phạm. 

- Tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại khu vực lô K để đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo 

hè phố thông thoáng phục vụ cho dịp tết Dương Lịch và Lễ hội Xuân Canh Tý năm 

2020. 

5. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:  

a. Giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019 – 2020:  Qua giám sát, 

trong Báo cáo kết quả giám sát số 11/BC-KTXH ngày 30/8/2019, Ban đã kiến nghị với 

UBND huyện 03 nội dung về biên chế và chính sách đối với giáo viên và về cơ sở vật 

chất cho các trường, về việc quan tâm bố trí nhà ở công vụ, nhà ở tập thể cho giáo viên 

ra công tác tại Côn Đảo. Kiến nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực 

khắc phục khó khăn, phát huy  thành tích đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo 

dục - đào tạo của huyện trong thời gian tới như Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện 

về phát triển Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2017-2021, tầm nhìn đến 2030. Kiến nghị các 

cơ sở giáo dục, bên cạnh việc tổ chức dạy văn hóa, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, cần 

quan tâm hơn nữa việc rèn luyện nhân cách, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục lý 

tưởng cho học sinh; quan tâm làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và xã hội một cách khoa học, dân chủ, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã 

hội về chăm lo, quan tâm ngành giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn 

được đến trường, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Bên cạnh đó, Ban giám sát 

công tác đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ngành giáo dục và y tế. 

Ngoài ra, Ban đã chủ trì, phối hợp một số cơ quan, đơn vị khảo sát thực tế sau khi 

Chợ mới Côn Đảo đi vào hoạt động, giám sát việc thực hiện các kiến nghị và kết luận 

của Thường trực HĐND huyện về lĩnh vực này. 

6. Thường trực HĐND huyện: 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 cuộc giám 

sát chuyên đề: 

a. Ngày 21/10/2019, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát công tác 

lập thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2020, trong Thông báo số 

17/TB-HĐND ngày 14/10/2019 của Thường trực HĐND huyện có kiến nghị: 

Đối với các Chủ đầu tư dự án: 

- Tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn để tháo gỡ các khó khăn 

vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và 

tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương. Kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND 

huyện trong các cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng để được chỉ đạo tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án; Tiếp 
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tục chủ động khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, đảm 

bảo chất lượng công trình theo quy định. Các dự án sau khi hoàn thành phải khẩn trương 

tiến hành thủ tục quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng để phát huy giá trị đầu tư như 

kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại đợt khảo sát, giám sát một số dự án đầu tư 

công trên địa bàn huyện Côn Đảo; 

- Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hết 

sức lưu ý về vị trí, địa điểm tập kết và thiết bị phương tiện vận chuyển vật liệu, khoáng 

sản trong quá trình thi công nạo vét hồ Quang Trung I theo đúng chỉ đạo của cấp có 

thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và không gây xâm hại đến các công 

trình hạ tầng kinh tế - kỹ thuật khác; 

- Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục 

đầu tư, trình và đôn đốc Sở chuyên ngành thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt 

quyết định đầu tư trước ngày 31/10/2019 để đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 

2020; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trung tâm y tế Quân dân y huyện chú ý 

làm tốt nhiệm vụ chủ đầu tư các nhiệm vụ, dự án được giao. Bên cạnh đó, cần quan tâm 

hơn nữa việc quản lý, sử dụng các tài sản, trang thiết bị, máy móc chuyên dùng đã và 

đang được trang bị cho các đơn vị để đảm bảo làm tốt công tác dạy và học, bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Trung tâm y tế Quân dân y huyện 

khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư Lò đốt rác thải y tế tại Trung tâm đã được UBND 

tỉnh phê duyệt danh mục tại Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 để không 

làm ảnh hưởng tới môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân địa phương cũng 

như khách du lịch. 

Đối với UBND huyện:  

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện trong việc dự 

kiến danh mục dự án đầu tư, lập kế hoạch đầu tư công hàng năm, trình phê duyệt, quyết 

định và phân giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm và ba 

năm theo đúng quy định của Luật đầu tư công; 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các chủ đầu tư tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, thu hồi, giải toả, bàn giao mặt bằng 

để các dự án được thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện;  

- Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư mà 

phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất để chủ động tích cực phối hợp với các chủ 

đầu tư dự án để triển khai sớm các thủ tục liên quan nhằm sớm hoàn tất công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng bàn giao quỹ đất sạch để khởi công xây dựng công trình; 
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- Xem xét giải quyết các kiến nghị của Ban Quản lý cảng Bến Đầm về “bố trí bổ 

sung kế hoạch vốn cho dự án Khu neo đậu tránh trú bão tại Cảng Bến Đầm năm 2019 

tăng thêm 6 tỷ”, xác định nguồn cung ứng bổ sung vật liệu san lắp để giúp cho đơn vị 

thực hiện được nhiệm vụ được giao. 

b. Ngày 12/12/2019, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát tình hình 

chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai – xây dựng trên địa bàn 

huyện năm 2019, trong Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 17/12/2019 của Thường trực 

HĐND huyện có kết luận và kiến nghị: 

* Về nội dung giám sát kết quả triển khai thực hiện của UBND huyện đối với 

Thông báo số 657-TB/HU ngày 22/8/2019 của Thường trực Huyện ủy: 

- Về trường hợp của bà Phạm Thị Thu: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn nghiên cứu kỹ các Luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi 

hành có liên quan để tham mưu UBND huyện trong xử lý vi phạm hành chính, tránh 

tình trạng một số trường hợp áp dụng cơ sở pháp lý chưa thật chính xác dẫn đến khi 

người dân khởi kiện thì bị Tòa án tuyên hủy toàn bộ quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính của UBND huyện. Dẫn đến phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính, UBND huyện đã thành lập Tổ rà soát cơ sở pháp lý 

trước khi ban hành quyết định cưỡng chế làm chậm tiến độ buộc khắc phục hậu quả.  

- Về trường hợp của bà Nguyễn Thị Hằng: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn chủ động liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh để nắm thời hạn đình chỉ thực 

hiện Quyết định số 758/QĐ-KPHQ ngày 01/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Côn 

Đảo để địa phương xử lý dứt điểm trường hợp này theo quy định pháp luật. 

- Về trường hợp của ông Trần Thanh Tâm: Rút kinh nghiệm từ trường hợp này, 

đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tăng cường thực 

hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chủ động và tích cực phối hợp cơ quan liên quan tham 

mưu UBND huyện tổ chức rà soát, phân loại, cập nhật thông tin vị trí tọa độ ranh giới 

đất rừng, đất rừng phòng hộ, đất có khả năng lâm nghiệp do nhà nước quản lý theo quy 

hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và những lô đất khu vực đất không còn nằm 

trong ranh giới quy hoạch Khu vực II bảo vệ Di tích năm 2015 thì hoàn tất các thủ tục 

kiểm kê để huyện quản lý. 

- Về trường hợp hộ gia đình ông Hà Văn Trí và ông Võ Văn Long: Đề nghị 

UBND huyện nghiên cứu lại các luật, văn bản hướng dẫn liên quan  về thẩm quyền, 

chức năng của cơ quan ký hợp đồng tạm cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng 

năm đối với hộ gia đình, cá nhân để áp dụng thực hiện cho đúng quy định pháp luật.   

* Về nội dung giám sát việc triển khai thực hiện những kiến nghị sau giám sát 

của Ban pháp chế HĐND huyện về công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường vào cuối tháng 6/2019: 

Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND 

huyện và sự nỗ lực, tích cực của cơ quan chuyên môn đã áp dụng các biện pháp khắc 

phục hậu quả đối với 06 trường hợp Nguyễn Thị Sâm, Phú Thị Tuyết Mai, Nguyễn 

Thị Liên, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Yến, Nguyễn Hoàng Anh; ngoài ra đã tham mưu 
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UBND huyện tập trung cưỡng chế được 16 hộ lấn chiếm tại Lô K làm nơi buôn bán, 

thu hồi xong phần đất ông Trần Thanh Vinh, bà Đậu Thị Thu Hương, ông Đoàn Văn 

Tranh lấn chiếm, thu hồi đất lấn chiếm của doanh nghiệp Hùng Châu, Quốc Thái, 

Hoàng Long. 

- Trường hợp ông Phạm Thế Chiến: UBND huyện cần nghiên cứu kỹ hơn các 

văn bản quy phạm pháp luật không nên đề xuất, kiến nghị các nội dung mà pháp luật 

không cho phép; tập thể UBND huyện họp bàn thống nhất để sớm chấp hành thực 

hiện theo bản án của Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên.  

- Trường hợp ông Trần Văn Trà và trường hợp bà Trần Thị Phương và 12 

trường hợp chưa khắc phục hậu quả: đề nghị cơ quan chuyên môn theo dõi, hoàn 

chỉnh hồ sơ pháp lý để tham mưu UBND huyện xử lý dứt điểm trong thời gian tới.   

* Về nội dung điám sát về công tác cấp Giấy phép xây dựng và xin chuyển 

mục đích sử dụng đất của người dân: 

Những trường hợp UBND huyện chuyển trả hồ sơ không giải quyết cho hộ gia 

đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng với những lý do: 

đang lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và 

phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo; đất không có đường 

vào; đất trong khu quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 về việc 

điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 là không chặt chẽ theo quy định pháp luật, không phù hợp Điều 49 

Luật đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra lại từng trường hợp cụ thể để tham mưu UBND 

huyện giải quyết cho người dân đúng quy định pháp luật. 

IV- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2019: 

HĐND huyện thể hiện được chức năng và thẩm quyền thông qua giám sát của 

Thường trực, hai Ban và các đại biểu HĐND huyện đối với việc chấp hành pháp luật và 

thực hiện Nghị quyết HĐND huyện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua giám sát 

chuyên đề, các đoàn giám sát HĐND huyện đã đánh giá việc chấp hành pháp luật trong 

thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và những cơ quan, đơn vị có 

liên quan; phân tích cụ thể những việc làm được, chưa làm được, những mặt tích cực, 

những hạn chế, tồn tại và trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị để cơ quan có trách nhiệm 

tiếp thu, khắc phục. Hoạt động giám sát của HĐND huyện góp phần tác động đến việc 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi dân chủ, chấp hành 

pháp luật và an sinh xã hội trên địa bàn. 

Công tác chuẩn bị cho hoạt động giám sát có cải tiến, các đoàn giám sát đều tổ 

chức hội ý các thành viên để cùng nghiên cứu tài liệu, tổng hợp ý kiến chất vấn để đơn 

vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo giải trình, rút ngắn thời gian làm việc nhưng vẫn 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng trọng tâm, đúng mục đích, yêu cầu giám sát. Sau 

giám sát, tổ chức họp các thành viên Đoàn giám sát và đơn vị chịu sự giám sát để thảo 

luận dân chủ trước khi ban hành kết luận, kiến nghị. 
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Phần lớn kiến nghị của các Đoàn giám sát được UBND huyện và các cơ quan chịu 

sự giám sát phản hồi, tiếp thu, giải trình và đề ra biện pháp khắc phục những mặt hạn 

chế, tồn tại. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung sau giám sát, chất vấn, tuy đã được 

UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo thực hiện nhưng cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện 

chậm hoặc chưa nghiêm túc. 

V- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 

2020: 

Năm 2020, ngoài hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát trong 2 kỳ họp 

thường lệ giữa năm và cuối năm của các đại biểu, hai Ban và Thường trực HĐND 

huyện. HĐND huyện dự kiến Chương trình công tác giám sát năm 2020 gồm 6 chuyên 

đề sau: 

1. Thường trực HĐND huyện giám sát 2 chuyên đề: 

- Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng nguồn 

nước ngọt và thu gom, vận chuyển xử chất thải - nước thải trên địa bàn huyện; 

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng của Viện Kiểm sát 

nhân dân và Toà án nhân dân huyện. 

2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát 2 chuyên đề: 

- Giám sát về công tác chuẩn bị năm học mới; việc mua sắm, sử dụng thiết bị đổi 

mới phương pháp dạy và học cho các trường trên địa bàn và tiến độ thực hiện các dự án 

ngành giáo dục; 

- Giám sát công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự - an toàn - mỹ quan vỉa hè, 

lòng, lề đường và các công trình phúc lợi công cộng trên toàn địa bàn.   

3. Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát 2 chuyên đề: 

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhân - hộ khẩu, đăng 

ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn huyện; 

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng 

chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính./. 

 

Nơi nhận:    

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);                                                
- TTr. Huyện ủy (b/c); 

- UBND, UBMTTQVN huyện; 

- 2 Ban và các Đại biểu HĐND huyện; 

- Đăng cổng TTĐT HĐND huyện 

- Lưu: VT + TH. 

 
 
 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Minh Nhựt 
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