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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

      Số: 47 /TB-HĐND                       Côn Đảo, ngày  28  tháng 12 năm 2017 

      

THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ toạ Kỳ họp tại Phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn 

tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 
 

 

Tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện, trong phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất 

vấn, HĐND huyện ghi nhận sự nỗ lực của UBND và các cơ quan chức năng của 

huyện trong việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

của địa phương năm 2017. Bên cạnh đó, Kỳ họp thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn 

tại, hạn chế, cần rút kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới.  

Thường trực HĐND huyện thông báo những ý kiến kết luận của Chủ toạ Kỳ họp 

trong phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện 

đến UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện 

như sau: 

I. Đối với lĩnh vực đầu tư: 

1. Hiện nay Côn Đảo đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để làm 

tiền đề cho sự phát triển nhanh trong thời gian tới, do vậy từng dự án công trình được 

đầu tư trên địa bàn đều có ý nghĩa rất quan trọng, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện 

và các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm trong việc lựa chọn, thuê tư vấn có đủ năng 

lực thật sự để thực hiện việc lập hồ sơ thủ tục, thiết kế dự toán, đấu thầu, giám sát quá 

trình thi công,… nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật- mỹ thuật, tiến độ thực hiện dự 

án, tiến độ giải ngân vốn đạt Kế hoạch. 

2. Về phân bổ vốn đầu tư, vốn SNKT: Trưởng Phòng TC-KH nghiên cứu để 

tham mưu cho UBND huyện, việc phân bổ, bố trí, sử dụng vốn cho phù hợp; riêng các 

dự án giải trình tại kỳ họp chưa thuyết phục về mục tiêu đầu tư, hiệu quả đầu tư, đề 

nghị đưa vào danh mục vốn chưa phân bổ, chỉ bố trí thực hiện khi thật sự cần thiết. 

3. UBND huyện và các cơ quan chuyên môn nghiêm túc rút kinh nghiệm về sự 

cần thiết đầu tư, về thiết kế kiến trúc và công năng của các dự án như phân tích tại kỳ 

họp, để làm tốt việc tham vấn ý kiến của cộng đồng, tham vấn ý kiến phản biện của 

MTTQ và các đoàn thể chính trị, các cá nhân có am hiểu về lĩnh vực, nhằm đảm bảo 

sự đồng thuận cao trong xã hội và để dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đạt hiệu quả.  

Riêng hai dự án “Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục phục vụ luyện tập thể dục 

thể thao” tại Trung tâm Văn hóa -Thể thao và hồ tập bơi của dự án “Khu luyện tập 

TDTT Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu) UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức 

năng sớm có phương án sử dụng hợp lý, phục vụ đông đảo cộng đồng, tránh tình trạng 

để lãng phí vốn đầu tư, thận trọng khi tiếp tục sử dụng ngân sách nhà nước để sửa 

chữa những nội dung chưa phù hợp. 
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4. Những vấn đề mà cử tri và đại biểu đặt ra về chất lượng công trình, sự lãng phí 

trong đầu tư và quản lý tài sản công là có cơ sở để nghiên cứu. HĐND huyện yêu cầu 

UBND huyện nghiêm túc, thẳng thắn nhìn đúng vấn đề, không né tránh. Rút kinh 

nghiệm sâu sắc những tồn tại của năm 2017 trở về trước để tăng cường công tác kiểm 

tra, chỉ đạo chấn chỉnh, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp tương tự từ ngay 

đầu năm 2018. Trong quản lý, điều hành ngân sách, quản lý dự án cần công khai, 

minh bạch, tôn trọng ý kiến cộng đồng, phải hết sức tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, 

trong quản lý sử dụng tài sản công. 

5. Ý kiến đề xuất của cử tri về  thay đổi hình dạng 02 nút giao các đường Võ Thị 

Sáu - Huỳnh Thúc Kháng - Phan Chu Trinh và Nguyễn Đức Thuận - Bến Đầm - 

Hoàng Phi Yến từ hình tam giác sang hình tròn để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ 

quan là hợp lý, Phòng Kinh tế huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu 

UBND huyện kết hợp việc nâng cấp đường Cỏ ống - Bến Đầm và nâng cấp đường 

Phan Chu Trinh để thực hiện. 

II. Về an ninh - trật tự, chấp hành pháp luật:  

1. HĐND huyện ghi nhận nỗ lực và kết quả trong công tác đấu tranh phòng 

chống tội phạm, nhất là tội phạm có liên quan đến ma tuý trong năm 2017 của các cơ 

quan chức năng, nhất là Công an huyện. Về hoạt động kháng nghị, kháng cáo, trả hồ 

sơ yêu cầu điều tra bổ sung là những tác nghiệp trong hoạt động tố tụng hình sự. 

HĐND huyện yêu cầu các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử phải đảm bảo không để bỏ 

sót, bỏ lọt tội phạm, không để oan sai cho người vô tội, đảm bảo mỗi công dân đều 

bình đẳng trước pháp luật. 

2. HĐND huyện ghi nhận quyết tâm của UBND huyện và các cơ quan chức năng 

trong việc cam kết triển khai đồng bộ, quyết liệt, liên tục những biện pháp nhằm tăng 

cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa, ngăn chận 

hữu hiệu và xử lý nghiêm những vi phạm lấn chiếm, chiếm dụng trái phép vĩa hè, lòng 

lề đường để phục vụ mục đích cá nhân như: đậu đổ xe qua đêm, buôn bán, đổ rác thải, 

phơi hải sản, quần áo,… gây mất mỹ quan đô thị, khắc phục tình trạng gia súc thả rông 

trên các tuyến đường,…HĐND huyện mong muốn UBND huyện tạo sự chuyển biến 

tích cực trong lĩnh vực này trước Tết Nguyên đán 2018 như đã cam kết tại kỳ họp. 

III. Về quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng:  

1. UBND huyện phải nghiêm túc thực hiện cam kết tại Kỳ họp lần thứ Tư và 

được nhắc lại tại Kỳ họp thứ Sáu này về các thủ tục bán hoá giá nhà thuộc sở hữu của 

nhà nước cho người dân. Việc khảo sát để xác định lại giá đất, cần tiếp thu các ý kiến 

thảo luận tại kỳ họp về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập đủ năng lực, chú ý 

đến phương pháp điều tra của đơn vị tư vấn thẩm định giá theo kế hoạch được UBND 

huyện phê duyệt, quan tâm đến công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức 

trong việc kê khai giá trong các thủ tục giao dịch về đất đai. 

2. HĐND huyện yêu cầu UBND huyện tiếp tục khắc phục những tồn tại trong xử 

phạt VPHC, tăng cường kiểm tra để kịp thời ngăn ngừa các vi phạm phát sinh trong 

quản lý nhà, đất, xây dựng,…đúng như đã cam kết tại Kỳ họp.  
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3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong quản lý nhà, đất, xây 

dựng,… UBND huyện thực hiện theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 

và các văn bản pháp luật có liên quan, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phải bố trí 

nhân sự cho phù hợp ngay từ khâu tiếp nhận đơn thư, phân loại và tham mưu hướng 

xử lý, tăng cường công tác đối thoại với công dân, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong 

việc thực hiện, chấp hành các chỉ đạo của UBND huyện. 

IV. Về quản lý tài nguyên khoáng sản - môi trường:  

1. UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện phải quán triệt và tuân 

thủ nghiêm túc chủ trương nhất quán của Huyện ủy, HĐND huyện là Côn Đảo không 

chấp nhận việc đánh đổi môi trường để lấy quyền lợi kinh tế của một vài cá nhân.  

2. Phòng TN-MT huyện sớm rà soát, kiểm tra những phản ánh của cử tri về việc 

khai thác đá trái phép trên các sườn núi, sườn đồi để có biện pháp ngăn chận hữu hiệu, 

nhằm chủ động phòng tránh nguy cơ sạt lở núi rất nguy hiểm và việc lấn chiếm đất trái 

phép có thể xảy ra; việc tham mưu cho UBND huyện cấp phép khai thác đá phải tuân 

thủ pháp luật và chủ trương của tỉnh đã được cụ thể hoá trong Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện. 

3. UBND huyện khẩn trương có biện pháp khắc phục một cách hữu hiệu vấn đề ô 

nhiễm môi trường do các lò giết mổ gia súc gây ra, không để tái diễn tình trạng hứa 

với cử tri mà không thực hiện. Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm Quyết định số 397/QĐ-CN-MTCN ngày 

04/4/2017 của Cục chăn nuôi, xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi gây ô nhiễm 

không khí, ô nhiễm nguồn nước làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống người dân.  

4. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát, xây 

dựng phương án thực hiện chủ trương đầu tư lò giết mổ tập trung tại Bến Đầm, gắn 

với quy hoạch Cụm tiểu thủ công nghiệp Bến Đầm, nhằm kết hợp và phát huy hiệu 

quả đầu tư của Chốt kiểm dịch động vật Bến Đầm hiện hữu; đồng thời để khắc phục 

căn cơ trình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực khu trung tâm. 

5. Việc không thu gom và vận chuyển rác không phải rác sinh hoạt gây hình ảnh 

phản cảm trên địa bàn khu trung tâm, trước hết là trách nhiệm của cơ quan quản lý. 

UBND huyện phải nghiêm túc rút kinh nghiệm việc không thực hiện cam kết của 

nguyên Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ họp thứ Ba. Trước mắt, chậm nhất là từ nay đến 

Tết Nguyên đán 2018 phải tổ chức thu gom các loại rác không phải là rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Đội trật tự đô thị để phân công 

phối hợp với Ban điều hành các KDC tổ chức kiểm tra thường xuyên trên toàn địa 

bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, 

tài nguyên,…ngay từ khi mới phát sinh, có biện pháp xử phạt nghiêm đối với các 

trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật. 

V. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:  

1. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tích cực làm việc, 

thuyết phục các Sở chuyên ngành đề xuất UBND tỉnh giao lô đất trên đường Lê Hồng 

Phong cho Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu.  

2. UBND huyện sớm thực hiện cam kết tại kỳ họp là tiếp tục đầu tư và trang bị 

đồ chơi cho trẻ em, đầu tư dụng cụ luyện tập thể dục cho cộng đồng, rà soát lại việc 
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thiết kế đèn chiếu sáng, bổ sung ghế đá trong các công viên, xem xét lại để bổ sung 

việc đấu nối dự phòng vào nguồn điện đối với hệ thống đèn led chiếu sáng công 

cộng,…  

VI. Về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị  của HĐND huyện từ đầu 

nhiệm kỳ đến nay: những nội dung mà UBND huyện và các cơ quan chức năng chưa 

triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chưa đạt hiệu quả, UBND huyện tiếp tục 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới và kịp 

thời thông tin phản hồi kết quả thực hiện tại các Phiên họp Thường trực HĐND 

huyện./. 

 
Nơi nhận:       

- TTr Huyện ủy (b/c);                                           
- UBND, Ban TTr Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện; 

- Lưu: VT, 

 
 
 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Minh Nhựt 

 


