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THÔNG BÁO 
Về kết quả Kỳ họp thứ  ười bốn (bất t ường) của       uyện  

Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của 

Qu c hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;  

HĐND huyện  h a     nhiệm    201  – 2021 đã tiến hành K  họp lần thứ 

Mười b n (bất thường)  vào ngày 15 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở HĐND và 

UBND huyện (s  28, đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu).  

K  họp thứ Mười b n (bất thường) của HĐND huyện đã xem xét, thảo luận, 

thông qua 04 Nghị quyết, gồm:  

- Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử 01 Ủy viên UBND huyện Khóa XI, 

nhiệm k  2016-2021 đ i với ông Phạm Bảo Ân – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Côn Đảo; 

- Nghị quyết về xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đ i với 01 Đại biểu 

HĐND huyện Khóa XI, nhiệm k  2016 -2021 là ông Đặng Văn Quý thuộc Tổ đại 

biểu s  1 HĐND huyện; 

- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các tuyến 

đường quy hoạch trục chính xung quanh  hu tái định cư ( hu 9A); 

- Nghị quyết về việc thông Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019-2030. 

Thường trực HĐND huyện trân trọng thông báo về kết quả K  họp thứ Mười 

b n (bất thường) của HĐND huyện nhiệm k  2016 -2021 đến toàn thể cử tri huyện 

nhà để biết./. 

                          
- TTr H     ND huyện;                                    

- Ban TTr. UBMT TQVN huyện;                                        
- Các vị Đ  HĐND huyện     

- Đài TT - TH (phát nhiều lần);    

- Đăng trên Cổng TTĐT của HĐND huyện;                                          

- Lưu 
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