
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN CON DAO Dc 1p - Tt do - Hnh phüc 

BIEN BAN THAO LUi.N TO IMI BIEU sO 1 
K37 hçp thu Mirôi lam - HDND huyn khóa XI 

A. THI GIAN, DjA DIEM, THANH PHAN THAM DV vA CHU TRI 

- Thii gian: vào lüc 08 gRi 00 phüt, ngày 23/12/20 19 

- Dja dim: Hi tru&ng UBND huyn 

- Thành phn: Co 2/4 dai  biu thuc TDB s 1 HDND huyn (v&ng DB: Nguyn 
Khc Pho, Vô Van Vit) và 13 khách mi dn dir (vng: Trung tam tê QDY; Cap üy 
KDC s 1; Ngân hang chInh sách xã hi). 

- Chü tn: bà Doàn Thj Diu Hin — T trithng; 

- Thu k: ông Lam Tin Bat  — Chuyn vién Van phông huyn. 

B. NQI DUNG THAO LUi.N 

Ba Boàn Thi Diêu Hin: Phân Cong ông Lam Tin Dt — Chuyn viên Van phông 
huyên lam Thu k ghi biên bàn thào 1u.n de To truâng báo cáo và gri cho Thithng trirc 
HDND huyn vào buôi thâo 1un chiêu nay dê tong hqp. 

- Quan trit ni dung, miic dIch, yeu cu cüa bui tháo 1un t theo yêu cAu cUa 
Thuing trrc HDND huyn tai  Kê hoach so 28/KH-HDND ngày 11/11/2019, dông thii 
gçri mt so ni dung chInh dê các dai  biêu cüng thào 1un. 

C. DIEN BIEN BUOI THAO LUAN: 

Y kin 1: Cu tn mun UBND huyn thông tin tInh hInh dAu tix nha may xü 1 rác 
thai tai  Bäi Nhát trong thai gian tâi nhu th nào? Hin nay khi krqng rae thai t.p két a 

day dä qua tâi (trên 72 ngàn tAn). Truang hcip không dAu tu nha may xir l rae tai  bâi 
Nhát thI huyn có phumg an nhu th nào d xi:r 1'i rae tn dng tai  day? 

' kin 2: Näm 2018, T Cong tác 34 l.p K hoach  s 831KH-UBND-TCT ngày 
12/4/2018 d di kim tra, rà soát các vi phm v lTnh vrc dAt dai, xây drng trén da bàn 
huyn; Qua rà soát có 148 truông hçp vi phm. D nghj UBND huyn cho bit dn thñ 
dim hin nay Co quan chuyén mon d tham miru UBND huyn xr 1 các tnthng hçip nay 
nhu thá nào? Báo cáo ci th cho dai  biu va cir tn bitt v 1 trInh giâi quy&, xr 1. 

Y kin 3: Theo báo cáo, trong näm 2019 dã phát hin và xü phat VPHC 21 tru&ng 
hçip, ap ding bin pháp khc phic h.0 qua 02 truô'ng hçip. Nhu v.y có 23 tnthng hçip vi 
phm, có 03 truang hçip khAc phic hu qua, con 20 truemg hqp chua kh&c phiic h.0 qua 
l do tai sao? Co quan ehuyên mon tham mmi cho UBND huyn xr l)'f 20 tru&ng hcip nay 
nhu th nào trong th?yi gian tâi. 



Y kin 4: V quàn 1 quy hoch: D nghj báo cáo rö tin dO trin khai 4/6 dir an 
quy hoch; vic trin khai d%r an quy hoach 1y co sâ nào hn chê quyên cüa cong dan; 
can cir dik khoãn pháp 1ut nao? 

Y kin 5: Quán 1 do thj: Rae thai xây dung chua duçic thu gom dung quy dnh, 
d trãn lan ra duông t.i cac khu virc không có dan cix ô lam m.t m quan dO thj. Giâi 
pháp xr 1$ nhu th nào? Cho bi& k& qua trin khai các mic tiêu dOt  phá trong näm 2019 
có dt hay không dt (dat t) l bao nhiêu %). 

Y kin 6: Viêc thi hành các bàn an hành chInh sau v lTnh vuc dt dai khi dã có 
phán quyt cüa TAND cp cao, UBND huyn dâ hçp bàn thng nhât huâng thrc hin 
theo bàn an cüa Tôa an dã tuyên nhu th nào, thông tin cho cü tn duçc rO. 

Y kiên 7: D nghj HDND huyn tip tic thrc hin chrc näng giám sat di vâi cac 
co quan có thm quyn v cong tác thm djnh, cp phép liru hãnh, chrng chi 4n hành 
cüa các phuong tin giao thông duing thüy hot dng trên yang bin Con Dào. Quân 1 
ch.t ch và có giãi pháp nhAm xi 1 các phucing tin giao thông duing thüy không dü 
diu kin hoat  dng trong khu vrc vjnh Con Scm va trén vüng bin Con Dâo. Tránh 
trti&ng hqp cac tàu, do không Co gi.y ti ho.t dng trên ving bin Con Dão gay tai nn 
dn dn cht ngu&i sê gay hu qua nghiêm trQng tâi dja phi.rong. 

. . , , , Y kien 8: De ngh UBND huycn chi do Ban Quan ly cang Ben Dam phoi hqp co 
quan chirc nãng lien quan chn chinh tInh trng chèo kéo khách d cho thuê xe may, gay 
mt an ninh trt tir, lam phàn cam vâi du khách ti khu vrc cáng Bn Dm lam m.t di 
hInh ãnh dçp khi du khách dn COn Dào. (Ni dung nay dd dwic Thu'&ng trrc HDND 
huyn dwa vào giái trinh cong khai 41i kj' h9p thá' Mithi lam HDND huyn). 

V kin 9: EM nghj UBND huyn xem xét, cho xây drng mOt  nhà v sinh ti Miu 
Cau - a khu v\rc bAi Dm Tru, khách du ljch tth day cüng ving r.t dông nhung không 
có nhà v sinh d dáp üng thu cAu cá than c.n thit cho du khách. 

Y kin 10: Hin nay theo quy djnh, Trung tam Y t QDY b trI & Tram Y t CO 
Ong tâi 03 than viên qua cng kth, cac nhãn viên y t nay chi thirc hin vic chäm soc. 
so ciru ban du; cOn cong tác 4n dng, tuyên truyn nguai dan d9n dçp v sith, phOng 
ngra cac loi bnh djch cIA cO M.t trn va các doàn th khu dan cix thc hin. EM nghj c.t 
giãm bat s Iuqng than viên y t ti 02 Tram Y t trên dja bàn huyn nh&m giãm bat tin 
ngân sách thà nuâc chi trã krong. 

Y kin 11: C6ng thoát nuâc di ngang cong viên Nhà tuang nim AHLS VO Thj 
Sáu chãy ra bin nuâc dem ngOm, mM b9t trâng, bc mUi len rAt hôi thai, lam mAt m 
quan do thj. EM nghj co quan chirc nãng kim tra, xü l tmnh trng nay. 

Y kin 12: Hin nay các bnh v thoái hOa thoát vi dTa dm ph bin rAt thiu d& 
vâi CBCC, thung ti Trung tam Y tê QDY trang thit bj chtta các beth  nay rat hn ch 
va chi có 1 bác s5 có nghip vi v kharn cha beth nay sê không dáp irng dixie, d nghj 
Trung tam Y té QDY kiên nghj S& Y tê bô sung them than lirc cüng thu các trang thit 



bj khám chta bnh v dông y kt hçp 4t 1 trj 1iu (cac Ic,) hQp HDND huyn trzthc ä'dy 
cüng dâ có kiln nghj v yIn d nay nhung vcn chu'a có kIt qua). 

Co 10 hrcit dai  biu HDND huyn và khách m?:xi tham gia phát biu trao di, bàn 
1un xung quanh 12 kin v nhüng v&n d lien quan dn cOng tác quân l dat dai — xây 
drng; trt tier - an toàn giao thông du&ng thüy; m5 quan do thj; v sinh mOi truô'ng; y tê,.. 
Hu h& các kin trên dä duçc T trithng T tháo 1un s 1 và thu truâng cac co quan 
chirc nng lien quan cüa huyn trã li, giãi trInh thOa dáng và có mOt  s kin dirçic tip 
thu tai  bui thâ.o luân. 

T thão Iun s 1 thông uht thra 10 kin d báo cáo ThirO'ng triyc HDND 
huyn, thra ra bàn bc, thão Iun vào chiu ngày 23/12/2019, nhir sau: 

1. Näm 2018, To cong tác 34 1p K hoach s 83/KH-UBND-TCT ngày 12/4/2018 
d di kim tra, rà soát các vi phm v linh vrc dt dai, xây drng trên dja bàn huyn; Qua 

S S • .. .( S ra soat co 148 trucmg hçvp vi phm. De ngh UBND huyçn cho biet den thcn diem hien 
nay ca quan chuyên mon dA tham muu UBND huyn xcr 1 các tri.rOng hcip nay nhu th 
nao? Báo cáo cu th cho dai  biu và cü tn bitt v 1 trInh giãi quyt, xir 1. ' 

2. Theo báo cáo, trong näm 2019 dã phát hin vàxi'r pht VPHC 21 tru?mg hcp, áp 
dung bin pháp khc phic h.0 qua 02 trirO'ng hqp. Nhu 4y CO 23 tru&ng hqp vi phm, Co 
03 trtthng hqp khc phic h.0 qua, Con 20 truOng hqp chua khc phtc hu qua i do lam 
sao? Co quan chuyên mon tham mtru cho UBND huyn xCr I 20 truOng hcp nay nhu th 
nào trong thyi gian tth. ' 

V quán 1 quy hoach:  D nghj báo cáo rô tin d trin khai 4/6 dir an quy 
hoach; vic trin khai dr an quy hoach ly ca so nào han  ch quyn cüa cong dan; can cü 
diu khoán pháp 1ut nào? 

4. Rác thai xay drng chua duçic thu gom dCing quy djnh, d tràn lan ra du?ng bàn 
CO khu vtrc không CO dan cu 0 lam m.t m quan d thj, giái pháp th l thu th nao?. Cho 
bit kát qua trin khai các miic tiêu dt phá trong näm 2019 có dat  hay không dat  (dat t' 
l bao nhiêu %). 

5. CO tn mun UBND huyn thông tin tInh hInh du tu nhà may xO I rác thai tai 
BAi Nhát trong th0i gian tOi nhu th nao? Hin nay khi lucmg rác thai tp k& 0 day dà 
qua tãi (trên 72 ngàn tan). TruOng hçip không du tu nhà may xO l rác tai  bâi Nhát thI 
huyn CO phuong an thu th nao d xO l rác tn dng tai  day? 

6. Vic thi hành cac bàn an hành chInh v linh v'rc d& dai khi dã có phán quyt cüa 
TAND cp cao, UBND huyn dä h9p bàn thng nht huOng thirc hin theo bàn an cüa 
TOa an dA tuyên thu th nao d thông tin cho cO tn duçc rO. 

7. D ngh UBND huyn xem xét, cho xây d%rng mt nhà v sinh tai  Miu C.0 — 0 
khu vrc bAi Dm Tr.u, khách du ljch tOi day cüng ving rAt dong nhung không có nhà v 
sinh d dáp Ong thu cAu cá than cAn thit cho du khách (d nghj UBND huyn Co van 
ban trá kvi cy i/il cho KDC sJ 01.). 
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8. Hin nay theo quy djnh, Trung tam t QDY b trI ô Tram Y t CO Ong tâi 03 
nhân viên qua cng knh, các nhân viên y t nay chi thrc hin vic chãm soc. so ciru ban 
dAu; cOn cong tác 4n dOng, tuyén truyn ngui dan d9n dçp v sinh, phOng ngira các 1o.i 
bnh djch dâ có Mt trn và các doàn th khu dan cu thirc hin. D nghj cat giâm bat so 

1ucmg nhân viên y t t.i 02 Tram Y tê trén dja bàn huyn nhäm giãm bO't tin ngân sách 
nhà nuâc chi trã krong (d nghj Trung tam tl QDY huyn có van ban trá kvi ci ml 

clio KDC sñ 01). 

( Cng thoát nuâc di ngang cong viên Nhà tithng nim AHLS Vô Thj Sáu chây ra 
bin nuâc dem ngOm, n& b9t trng, bc müi len rt hôi thai, lam mt m5 quan dO thj. D& 
ngh co quan chrc näng kim tra, xü 1' tInh trng nay. 

Hin nay các bnh v thoái hóa thoát vj dia dm ph bin rt nhiu di vâi 
CBCC, nhung tai  Trung tam Y th QDY trang thi& bj cha các bnh nay rt hn ch va 
chi cO 1 bác s5 có nghip vi v khám chUa beth  nay së không dáp irng duçc, d nghj 
Trung tam Y t QDY kin nghj S Y th b sung them than 1irc cüng nhu các trang thit 
bj khám chüabnh v dông ykt hçi'p v.t 1trj 1iu (cac IC)) hQp HDND huyn tru'&c day 
cilng dâ có kiên nghj ye van dê nay nhwng van chica Co kêt quá). - 

BuM thão 1un cüa T tháo luan  s 01 HDND huyn k& thüc vào lüc 09 gRi 00 
cng ngày. 

THU KY 

Bat 



HO! BONG NHAN DAN CONG BOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN CON BAO Bc Ip  - T do - Hnh phñc 

•BIEN BAN HQP TO THAO LUN sO 2 
K5' hçp thü' Mtrôi lam - HOND huyn khóa XI 

A. TH1I GIAN, DIA DIEM, THANH PHAN THAM DI VA CHU TRi 
- Thi gian: vào lüc 08 gi?i 00 phüt, ngày 23/12/20 19 

- Dja dim: Phong hp HDND và UBND huyn. 

- Thành phn: Co 5/5 dai  biu I-IDND huyn (thu5c TDB sá 2) và 21/23 
d,i biu khách m&i tham dir buôi thâo 1un (vng Khu DC so 3, ('hi hói Du lich.) 

- Chü trI: bà Nguyn Thj TrInh — T truâng TDB si 2. 

- Thu k: bà Nguyn Thj NgQc Tuyn — Chuyên viên VP huyn 
B. NQI DUNG THAO LU3N 

T thão 1un d nghj các vi di biu tham dir phiên thâo 1i4n tp trung vào nhCtng 
vn d cOn kho khän, hn chê can dua ra các giái pháp dê thirc hin tot hon trong 
näm 2020 và nhüng nàm tiêp theo và nhüng van dê dang duçic các di biêu và Cu 
tn huyn nha quan tam; Ti buôi tháo 1un có 11 di biêu tham gia phát biêu ye 
05 nhóm van dê vói 21 kin, cij the thu sau: 

I.  V linh vtrc Van hóa - xã hôi: (cO 05 ' kin)  

1. Câu lc bO Dn ca tài ti'r cüa huyn duqc thành I.p nhisng hon 2 nãm qua 
chua dixcc to ch(rc Dti hOi  1i, kith phi thI vn ducc cap nhung khong hoat  dng, 
thành viên và nh&ng yêu thIch d?m ca tài tCr thäc mac khOng biêt l' do vi sao 
không hoat dng; 

2. Phong trào van hóa van ngh trén dja bàn huyn dang dn mai mOt,  trithc 
day thi.thng to chüc di luu diên van hóa van ngh tai  khu vrc CO ng — Ben Dam 
m)t nãm lan tü 1 den 2 lan, nhung thai gian qua khOng thirc hin nUa, thu vy cO 
dáp 1rng thu câu hu&ng thii van hóa theo báo UBND huyn là 32 lan! näm hay 
khOng; 

3. Ba con Khu dan cu s 2 và 3 kin d nghj tang ci.thng thi luqng phát 
song truyên thanh buôi chiêu, tang am hxqng và xem xét lap dt vi trI ba phát 
thanh cho phü hçp. 

4. Vic khách Du ljch thuê ba kço kéo hat gay n àø, ânh hu&ng dn di 
song than dan cüng nhu trong gRi lam vic, dé nghj CO bin pháp ngän chn, xir 
1 van dé nay. 

5. Vic nba du tu tài trcr trang thi& bj 1uyn tp TDTT tai  các cong viên 
trên dja bàn huyn hin nay dang trong tInh trng xuông cap, hu hông, co quan 
nào quán 1. 

II.  V linh virc Dt dal - Xây dtrng: (cô 06 ' kin)  



1. Vic xin c.p giy chüng nhn QSDD din tIch 74m2  cüa ông HuS'nh  Van 
TInh dn nay co quan chüc näng giâi quyêt nhu the nao, ngu&i dan thäc mac vi 
qua lâu, trong khi các h lan cn khác dêu duc xem xét, giâi quyêt. 

2. Nhng trueing hcip vi pham, ca quan chüc näng Co l.p biên bàn cixàng 
ch& nu không thirc hin âé nghj có van bàn thông tin ye Chi b Khu dan cu 
ducic biét dé nàm thông tin. 

3. Hin nay ngithi dan vi pham cAt nhà trên dAt nông nghip rAt nhiu, Ca 
quan chtrc nang xuông phoi hcip 1p biên bn thung két qua thI khu dan cu không 
bit dã giài quyêt nhu the nào. 

4. Theo báo cáo giái trInh cüa UBND huyn, UBND huyn dã cO chi dao 
cho &m vj lam cong tác bôi thi.rông báo cáo tInh hlnh, tham mixu kinh phi bôi 
thithng cac dr an trên dja bàn dôi vri các khoãn trIch theo quy djnh dê clii trã cho 
Khu dan cu, tuy nhiên khu dan cukhông phái là cap xã, phài xin kiên hithng 
dn cüa các sâ ngành. . . .vic nay dê nghj UBND huyn ciru giâi quyêt chInh sách 
cho Khu dan ci.r, dé nghj UBND huyn tiêp thu, chinh sra nOi  dung trá Ru kiên 
cho phü hçup, vi giãi trInh nay sê phát thanh trên song truyên thanh tr%rc tiêp 

5. V vic kin nghj UBND tinh phân cAp cho huyn thirc hin vic cAp 
phép xây dirng ti 5 tuyên duung CO QH, vic nay là thuOc thâm quyên cüa tinh 

6. Thng thAt kin dng chI Dat,  không thng nhAt xin tinh üy quyn cho 
huyn cAp phép xây dimg 

III. V Iinh vuc ye sinh môi trirông, cãnh quan: (co 3 ' kin)  

1.Vic mua s&m Xe thu gom rác trên dja bàn huyn, UBND huyn thông tin 
rng rãi tai KS' hçp dé nguii dan di.rqc biêt ye 1 trInh dé cüng chia së kho khãn 
vcui huyn. 

2. Vic kim soát git rn& kim djch ti Câng bn DAm, dOng dAu kim djch 
tai Chçu Con Dáo, dé nghj UBND huyn can quan tam han, quy djnh thi gian 
kiêm djch, hin nay mtit so tiêu thuang phãi mang gia süc gia cam tâi Tram thu y 
dê dOng dâu 

3. D nghj co quan chrc näng giám sat cht chë cong tác kim djch, git m& 
nhäm dam bão an toàn v sinh thirc phâm cho bà con 

IV.  V trãt tir m'c uan do thi (co 04 kiên)  

1. TInh trang lAn chim via he, lông 1 &thng tuyn dung Pham Van Ding 
và mt so tuyên di.thng khác tai  Trung tam hin nay vAn cOn din ra, l di.thng bj 
lan chiêm buOn ban mc dü cO rat nhiêu biên cam nhung ngithi dan không chAp 
hành; dé nghj UBND huyn s&n CO bin pháp xcr iS' nghiêm. 

2. Hin nay vic tranh gianh chèo kéo khách du ljch tai  Khu virc câng Bn 
Dam van con, gay phán cam cho khách du ljch khi den tham quan Con Dáo. 

3. D nghj BQL Cáng Bn DAm báo cáo them vic xây d%rng nhà ch thirc 
hin den dâu, khi náo hoàn thành. 

4. D nghj kiêm tra 02 h buOn ban tai  khu virc lô K, tru&ng hçup nay có 
duçrc uu tiên hay không, hin nay 02 hO nay vAn buôn ban bInh th.thng nhung 
không thây ca quan chüc näng xü IS'. 

• , , V.  Ye iinh virc kinh te (co 03 y kien) 



1. Vic du tis nâng cp dir an xü l nhà may nuâc, hin nay các c.p, ngành 
dja phrcing cüng rat quan tam, thai gian tâi së nâng cap XD nhà may xü l ntrâc 
mach len 3000m3, hy vong së dáp ing duc yêu câu ye chat luqng phi vii cho 
ngi.thi dan Con Dáo, qua k5r hop nay dé nghj UBND huyn thông tin, chia sê dé bà 
con dan Con Dâo dixcic biêt. 

2. D nghj UBND huyn chi dao  các Co quan giao nhim vit chü du tu cac 
dir an trong näm 2020, khân truong hoàn tat cac thu tiic và trInh UBND huyn 
phê duyt tnrâc ngày HDND bàn hành Nghj quyêt giao chi tiêu Ke hoach  nám 
2020 theo dung 1u.t djnh. 

3. D nghj Tram Din 1%rc Con Dáo báo cáo them v tInh hInh thirc hin 
nguôn dr phông phic vii phát triên KTXH tai  dja phuong: 

* Hu ht cac kin cüa Dai  biu tham gia tháo lun dã duc UBND huyn 
và các co quan don vi trá Rn, giãi trInh; 

T dai  biu S 02 d nghj Thung trirc HDND huyn tip thu mt s kin 
cUa To tháo 1un va dê nghj UBND huyn giãi trInh cong khai tai KS' hop. 

1 Viêc khach Du lich thuê ba keo keo hat gay n ao, anh huong dn doi 
song than dan cung nhu trong gio lam vic, de ngh co biçn phap ngan chan, xu 
l van dê nay 

2.Vic mua s&m xc thu gom rác trên dja bàn, UBND huyn thông tin rng 
rãi tai K5' hçp dê ngu1i dan di.rçic biêt ye l trInh dé cüng chia së vâi khó khan 
huyn 

3. TInh trang 1n chim via he, lông l throng tuyn duOngPhm Van Dng 
và mt so tuyên dithng khác tai  Trung tam hin nay vn cOn diên ra, be th.thng bj 
1n chim buôn ban mc dü có rat nhiéu biên cam nhimg nguOri dan không chap 
hành; d nghj UBND huyn sóm cO bin pháp xü iS' nghiem. 

4. D nghj BQL Càng Bn Dm báo cáo them vic xây dirng nhà cho thirc 
hin den dâu, khi nào hoàn thành. 

5. Vic du tu nâng c.p dir an xcr iS' nhà may nuOc, hin nay các cap, nganh 
dja phuong cLing rat quan tam, thai gian tói sê nâng cap XD nhà may xü iS' nuâc 
mach len 3000m3, hy vçng së dáp üng duc yêu câu ye chat krqng phi vi cho 
ngithi dan Con Dão, qua k5' hçp nay de nghj UBND huyn thông tin, chia së dê bà 
con dan Con Dâo duoc biêt. 

TAR! K CHU TRI TO THAqLUiN 

Nguyen Thj Ngc Tuyên Nguyn Thj Trinh 



CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc 

   

BIEN BAN THAO LUJN TO D41 BIEU SO 3 
Ky hçp thu' MLrô1 hai - HOND huyn khóa XI 

I. THOI GIAN, LilA DIM, THANH PHAN THAM D13 vA CHU TRI 
- Thii gian: vào lüc 08 gi& 00 phit, ngày 23/12/2019 
- Dja dim: Phông hçp Kh6i 4n Huyn Ciy 
- Thành pMn: Co 17/20 di biêu và khách mi den dr (yAng: Ban Chi huy Quân s 

huyn, Chi C%ic th6ng ke); trong do có 04/5 di biu HDND (yAng ông Lê IXic Dung). 
- Chü tn: ông Nguyn Quang Vit - To truâng 
- Thu k: Trân NgQc Hiên — chuyên viên Van phOng huyn 
II. NQI DUNG THAO LUAN 

1. Ong Nguyn Quang Vit — T trirOng T Dai biu s 3 

Thông qua cac ni dung cn thào 1un ly kin thành viên tham dir h?p  theo K 
hoch s 281KH-HDND ngày 11/11/2019 cüa Hi dong than dan huyn ye to chirc hQp 
t thão lun, k' h9p thu Muri lam HDND huyn. 

2. Các di bi&i, khách mi tham d th6ng nht các nOi  dung Báo cáo, TitrInh, dr 
tháo Nghj quy& nói trên; ngoài ra, cO 03 di biu tham gia kien vOi 06 kien ci the 
thu sau: 

2.1 'kiên 1 

Vic XA hOi  hóa cac don vj sr nghip, huyn thirc hin theo dung chü trucmg cüa 
Dãng, Nhà nuâc. Tuy nhiên, dê nghj UBND huyn cho biêt them ye thông tin lOtrinh 
giãi th tàu Con Dâo 10; dông thii, trong phucing an 1 trInh, dê nghj xem xét tiên d 
thirc hin giâi the cho phU hqp, trong do có xem xét tàu Con Dâo 10 thrc hin nhim vi 
chInh trj cüa dja phuong. 

• A A X 2.2 Y hen 2: Hiçn ti, Khu dan cu chua duçic trang bl mng mtemet; do do, de 
ngh To dai  biu HDND huyn h trq in tài 1iu cho 09 Khu dan cu khi tham gia h9p Hi 
dông nhân dan. 

2.3 '' kin 3: Hin nay, thu cu di thuê thà trQ tAng do nhiu ngu?ñ dan lao dung 
tii dat lien ra Con Dão. VI 4y, dê nghj COng an huyn có phuong an quãn 1' luu trü va 
tAng cung cong tác tp huân cho Cong an viên ye nghip viii dê näm chAc tInh hInh km 
trü ti dja bàn quãn 1. 

2.4' kin 4: Qua nm tinh hmnh 'kin cña du khách dn vth COn Dào, cO ki&i 
dath gia Con Dao diçn hch nho ma xay ra nhieu tai nun" (Do co nhieu hznh ye tai 
ngn, vI dy: diràng VöThj Sáu, có den 07 hInh ye trên 01 con dwôg,). VI 4y, dê nghj 
Cong an huyn cho biêt vic luu hmnh ye trén du&ng có theo quy djnh thai gian; Va CO th 
xóa bO dâu hInh ye tai nn sau khi dã 1p ho so hin tnIing. 



2.5 kin 5: Qua n&n tInh hInh quãn 1 dja bàn ti khu dn Cu s6 5, s luqng xây 
d%rng cong trinh sai phép a Khu dan cii nhiêu, có cOng trInh dA bj xir pht vi phm hành 
chInh thung vn xay d%rng, có nhftng cong trthh dä xây drng xong và sr dmg; cho thây, 
vic xir 1 cac tnuang hcip vi phm xây dmg trén dja bàn huyn chua trit dé, chua 
nghiêm. Dê nghj UBND huyn quan tam, dã xü1 thi phai xü 1 trit dê, düt dim dôi vâi 
tirng tru?ing hçp, hin tuçrng nay kéo dài së dan den mat sr cong bang, giãm hiu 1rc 
quãn 1 nhà nuâc. 

3. Qua trao di thão tun ti cuc hyp, T thão luân s 3 d ngh giãi trInh, 
lam rö them the kin nhir sau: 

- Dc ngh UBND huyen giai tnnh O5y hen neu tren. 
Ic • A • .

, 

- Y kien 6: Tai  flQl dung 5 trong Bai phatbieu cua Chu tch Uy ban Mt trn To 
quôc VN huyn có ni dung xây dirng chinh quyên: "De nghj UBND huyn tiêp tyc tang 
cw&ng cong tác quán 1)5 nhà nzrác trên tat câ các 1znh vrc:....., cong tdc quán 1)5 dan 
nhp cit. ... Rieng viec quán 1)5 dan nhp cit nêu không thyc hin tt sê ánhhzthng dEn an 
sinh xâ hi, khOng dam bâo dwc.rc chi tiêu giám nghèo ma huyn d ra và dêphát sinh các 
ngành nghe nhw ban ye sO, ban hang rong, ... ánh hzthng dEn hInh ánh danh hiêu huyn 
Van hóa"; dé nghj Uy ban Mt trn To quOc VN trinh bay rö han de UBND huyn có giãi 
pháp giãi quyêt kiên nghj cüa don vj. 

CuOc hQp kt thUc lüc 09 gia 00 phüt cmg ngày./. 

THIJ KY CHIJ Tifi TO mAO LUN 

Trn Ngyc Hién Nguyen Quang Viêt 



CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

BIEN BÀN THAO LUi.N TO DAI BIEU SO 4 
Ky hyp thIr mimi lam - HDND huyn khóa XI 

A. THfl GIAN, DA DIEM, THANH PHAN THAM DV'  VA CHU TRI 

- Thi gian: vao lüc 08 gi 00 phüt, ngày 23/12/20 19 

- Dja diem: Hi truäng Huyn üy 

- Thành phAn: CO 18/19 dai  biu dn dr (vng 01 dai  biu). 

- Chü trI: Ong Phüng Anh Huy - T trixâng 

- Thu ks': Dng TM Vinh - Chuyên viên VP HDND và UBND huyn 

B. NO! DUNG THAO LU4N 

I. Ti T thâo 1un s 4 Co 04 dai  biu va khách mâi tham gia phát biu, vói cac 
kiin thu sau: Qua tng hqp cO 11 dng chI tham gia phát biêu, vâi 36 ' kiên phát biêu ye 
các van dé, nhu sau: 

1. Ong Büi Htiu Th - Chánh Thanh tra huyn kin: 

- D nghj UBND huyn nghiên cüu, khão sat 1tp dt them mit s den giao thông 
(chuyên tr trii den yang sang trii den xanh - dO) tai  mt so ngã tu nhieu phucing tin giao 
thông qua lai  nhu: ngã tu Vô Thj Sáu - Pham Van Dông; ngã tu Vô Thj Sáu - Nguyen 
Van Linh... nhäm dam bão an toàn và tao  thirc tuân thu pháp Iut cho ngui dan khi 
tham gia giao thông. 

- D nghj huyn quan tam sóm du tu trin khai mt s dir an khu tái djnh cu, nhà 
a xA hi thãm giãi quyêt nhu cau ye nha a cüa nguài dan, cUng nhAm thirc hin các mic 
tiêu nâng cao chat luqng cuc song nguai dan, trong dO cO miic tiêu ye nhà a. 

- D nghj nghiên ctru sam câi tao,  trüng tu, khai thác khu virc Nhà tuâng nim VO 
Thj Sáu cü, cO the khôi phiic lai  lam den thä Vô Thj Sáu, vi~a lam dim tham quan, dap 
rng thu câu tin nguOng cüa nguai dan. 

- D nghj nghiên ciru thrc hin cong khai quy hoach sCr ding dt cüa huyn trên 
trang thông tin din tcr cüa huyn, dam bão tao  diêu kin d ngui dan cO th truy cap, tra 
ciru thông tin quy hoach den tirng thCra dat (hin nay dã cong khai nhung chi mang tinh 
tong quát, không the tra ciu cii the den các thira dat cüa ngi.thi dan). 

2. Ong Nguyn Van Math - Dai biu HDND huyn, Truang phOng Giáo diic va 
Dào tao ' kiên: 



* x .x Ve tien hro'ng, thu hut 

2.1. Hin nay, theo huOng dn t?i  Cong van 3679/UBND-NVLDTB&XH v vic 
huOng dn thirc hin ch d hqp dông mt so cong vic trong Co quan, don vj hành chInh, 
sr nghip. Các don vj sr nghip cong 1p có chi tiêu hçp dông lao dng theo ND 68 thI 
nay chuyk sang hqp dOng khoán djch v'i lao dng. 

Tuy nhiên, các don vj chuyên hqp dong 68 (cac truông h9c, van phông,...) sang 
hçip dng khoan djch vii thI sü ding "Kinh phi thrc hin HL) các cong vic dwcic lay tir 
nruôn ngân sách nioài quj tin iwoiw diqrc giao hang nám ". Do vy, các don vj 
không dam bão duçic ch d tin luong, chInh sách cho ngthi lao dng nhu truâc day, 
gay tam 1' lo lang cho ngui lao dng; các don vj cflng không dam báo nuôn dê clii trã  
và kin/i phi hoat dôn" chuvên mon  trong näm. 

Kin nghj UBND huyn sóm co kin cp có thm quyn tháp gr khó khän nay 
cho các don vj, nht là don vj có nhiêu lao dng theo dng HI) 68 truâc day nhu giáo d%ic 
(các truong h9c, van phông huyn,...). 

2.2. Tr ngày 01/10/20 19 dn nay, CB-CC-VC lam vic a Con Dâo bj cat ch d 
thu hut 50%, nên dà giãm luong rat nhiêu, d?ii song khó khän hon (do 4t giá tang, chi 
phi sinh hot tang, giá thuê phông tr9 tang,...). 

Kin nghj UBND huyn cO kin kin nghj c&p có thAm quyn xem xét ch d thu 
hut, dat thU cho CB-CC-VC nguai lao dng trong các don vi trên dja bàn huyn Con 
Dão. 

Dng thai sam có giãi pháp, tinh toán và dánh giá tác dng xA hi cUa vic tU ngày 
01/01/2021 tin luong së trá theo vj tn vic lam, không con ph%i cap. Nhu 4y, bang 
krong a Con Dão cO tác dng niur the nào dOi vói dâi song cUa CB-CC-VC-NLD, nhât là 
lrc krçng lao dng tré (chua có nhà a, con cái cOn nhó hay dau Om, chi phi an hçc,...) dê 
Co nhüng kin nghj kjp thai. 

* V lam thro'ng giao thông: Theo kin nghj cUa bà con cU tn cUa t 8— Khu 7 (có 
hon 100 h dan). Don duang Nguyn An Ninh noi dài den giáo duang Nguyen Van cir 
dã nhiu ln kin nghj, UBND cUng hUa së sam cho scra chüa, nâng cap. Tuy nhiên den 
nay vn chua trin khai. Tuyêndu?mg nàytuy ngän nhtmg khu vrc nay có rt dôngdân 
cir, dong thoi Ia tuven tranh de phu'o'ng tien Iwu thong khi co dien tap, bat dan that tat 
MÜiLb Vôi. 

Vi vy, kin nghj UBND huyn trong näm 2020 sam trin khai sra chüa, nâng c.p 
don du&ng nay. 

* V cac dir an nhà a xã hi và khu tái djnh cu, tai  cuic hçp giao ban, UBND 
huyn dã cO chü truong và kê hoch triên khai thirc hin trong th?i gian tài. 

3. Ba Nguyn Thj Thu Thâo — Trtthng phông Van hóa — Thông tin huyn: 

- V khu vrc nhà tuông nim Vo Thj Sáu cU, Tinh Uy và UBND tinh dã cO chU 
truong triên khai dâu tu xây drng Miêu tha t%r Thành hoàng BOn Cãnh — nguai cO cong 

2 



khai phá vüng d.t, vüa phiic viii thu cAu du khách, vera khng djnh chü quyn bién dào 
theo d nghj cüa Hi cru tü chInh trj; hin nay huyn cüng dang triên khai thrc hin. 

4. Ong Hu'nh Ngçc Châu — Chuyên viên Phông Kinh t& 

- V 1p dt den giao thông hin nay dã 1p dt các tri den yang, do do, cn kin 
nghj c'i the là chuyên tr tri den yang sang trii den xanh — dO. 

- V kin kin nghj diu chinh, nâng cp san bay: Thm quyn diu chinh thuc 
B Giao thông — Vn tái; hin nay Tinh dà cO kiên vâi B. 

- Di vài vic xü l rác xây dirng: Cn Co giãi pháp dng b; khi cp phép cn có 
cam két do rae xây dirng dung noi quy djnh; dông thai cãnh sat mOi tnthng can tang 
cuông tuân tra, kiêm tra, xir l nghiêm. 

- Van d dau  d xe lan chiêm lông l du?ng: Hin nay, Phông Kinh th dà tham 
muu UBND huyn 1p dt biên báo cam d ti nhiêu tuyên du&ng; tuy nhiên, cong tác 
tun tra, kiêm tra, xCr l chua duçic thirc hin nghiêm; do dO, can lam rô trách thim cüa 
cac dcm vi tuân tra, kiêm tra, xu l các don vi, doanh nghip vi phm ra sao. 

5. Ong Lé M?nh  Hu — Tnthng Ban quãn 1 Chç Con Dão 

- D nghj huyn kin nghj cp có thm quyn tang cung khai thác các hang hang 
không tai  chtng bay Con Dão dê tto sij cth tranh va tto sir thun lçii, dáp ung thu câu 
di li cüa ng.thi dan và du khách khi mua ye, do hin nay vic mua ye rat khO. 

- D nghj huyn kin nghj Tinh và cp cO thm quyn tip tiic cho can bi, cong 
chiic, viên chuc duçic huâng phii cap thu hut nhäm dam báo di song và dng viên can 
b, cong chuc, viên chüc cong tác a vUng biên dâo xa xoi. 

V thic hin hqp dng mâi cho các Hqp ding 68: Tai  cuc hçp giao ban Khi 
kinh té, PhOng Nii vi1 - LDTB vàXA hi dà có ' kiên huàng dk, do do, the co quan, 
don vi có thirc hin hcp dông 68 can chü dng trao dôi vâi Phong Ni v'i - LDTB và Xà 
hOi dê duçic huOng dan ci the hon. 

- V bãi tp kt rác xây dirng: Näm 2016, TJBND huyn dng cho don vj lam bAi 
tp két rác xây dmg, tuy nhiên, sau thii gian do qua tãi, dn näm 2018, UBND huyn dà 
CO van bàn ngung bãi tp két rae xà ban. Do dO, can nghiên cüu có bãi tp két phü hqp, 
nêu vi trI qua xa, tInh trng vi phm, do rác khOng dung quy djnh vn có the xãy ra. 

6. Ong Phüng Anh Huy — Dai biu HTDND huyn, Phó Chü nhim UBKT Huyn 
üykiên: 

- V khai thác các hang hang không bay tuyn Con Dâo truâc day Tng cic hang 
khong dA khão sat, tuy nhiên do yêu cau k thut, san bay Con Dão không th khai thác 
cac may bay trén 100 ch, do do các hang hang không khác không du tu. Do do, chi cO 
the kiên nghj diêu chinh, nâng cap san bay dé dáp ing nhu cu giao thông di 1i. 

- Hin nay, tlnh trng do rác xây drng tràn lan, không có noi tp kt, gay mAt m 
quan. Dê nghj huyn can có quy hoch khu virc tp kt rác xây dirng. 

3 



- Theo báo cáo cüa UBND huyn, trong nãm 2019 dà xü pht vi phrn hành chInh 
11th vuc xay drng là 23 tri.rng hçip; trong do, chi có 03/23 trung hgp tiên hành bin 
pháp kh&c ph%lc hu qua vi phm; cOn 1i 20/23 trung hqp chua thirc hin các bin pháp 
khc phic hu qua. Dé nghj báo cáo rO nguyen nhân, có khó khan, vuOng mac gI không; 
trách thim cüa co quan quán l. 

- D nghj các cong trInh thi cong xây dimg cn CO bang cong khai thit k thi cong 
d nguôi dan duçic biêt. 

7. Ong Phan Thanh Biên — Dti biu HDND huyn, Truâng Ban T chüc Huyn üy 
kin: 

- D nghj cO huâng dn cii th trong vic thirc hin Hçip dng 68 theo quy djnh 
mói, dam bâo ch d cho nguôi lao dng không thâp hcm müc thu nhp dang thirc hin. 

- V phit cAp thu hut cAn kin nghj Tinh tip tiic cho CBCC,VC th.rgc hurng phii 
cAp thu hut. Dng thai, can nghiên cüu Co kiên nghj chê d uu dãi khác thay the cho can 
bO, cong chic sau khi thirc hin chê d tiên lucing mâi vao näm 2021. 

8. Ba Büi Thj Phirong Dung — Phó Chánh Van phông ' kin: 

- V phi cAp thu hut, trong thôi gian qua, UBND huyn dã CO van bàn gri Tinh d 
nghj cho CBCC,VC tip tiic ducrc huâng den näm 2021. Hin dang ch kiên cUa Tinh. 

- Theo thit k thi cOng ma rng tuyên dumg \)O Thj Sáu don ngã tu VO Thj Sáu 
— Nguyn Van Linh: nguai dan có kiên dê nghj thi cOng lam bo luOn don via he dung 
Vô Thj Sáu — Nguyn Van Linh qua den khu virc nhà bão v Dài truyên thanh — Truyên 
hInh luôn nhäm dam bão m quan, v sinh dO thj. VI hin nay, có h gia dInh dã rào luâi 
bao chiêm va xã rae tti ngay khu vrc nay. 

9. Ba Phm Thj M T Uyên — Dti biu HDND huyn, Phó Giám dc Nhà nghi 
duorng cong nhân lao dng kiên: 

- Hin nay, mOt  s can nba ô cong vi1 cOn trng nhung chuyn chi.ra có k hoach b 
tn, sir dicing gay lang phi, dê nghj sam dua vào khai thác si:r dung. Ben cnh do, mt so 
can nhà a cU thuOc sO hUu nhà nuOc giao cho can b, cOng chIrc, nay dà v dAt không cOn 
0 tai Con Dão, do do, dé nghj huyn can thirc hin thu hôi, bô tn cho CBCC khác sir 
diing nhäm tránh lang phi. 

- Hin nay, vic giái phong mt bang lô K (khu vijc Chq t.m) dà duqc huyn trin 
khai thrc hin, tuy nhien, van cOn mOt so hang quán (quan lâu bO...) chua thrc hin di 
d0i; dé nghj nêu rO 1 do và có giái pháp xi:r l dut diem. 

10. Ong Phan Van Phong — Tri.rOng Ban diu hàth Khu dan cu s 6 kin: 

- D nghj cO giâi pháp sOm xr l bài rác tai  khu vic Bâi Nhát — Bn DAm d tránh 
gay o nhiêm. 

- lien nay, tInh trng xe o to, taxi du d IAn chim lang, l duang, du gAn ngã 
ba, ngA tu ti cac tuyên duang dà cam bién báo cAm d gay can trO, mAt an toàn giao 
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thông nhung chua dugc xü 1 dth dim. TInh trang vi phm an toàn giao thông, vucit den 
dO vn xãy ra, trong do CO cã dôi tuclng can bi, cong chrc; do do can tang cu&ng xü 1 
nghiem. 

- D nghj huyn quan tarn nâng ph c.p sinh hot phi cho cac Khu dan cu, vâi chi 
phi ngày càng tang, mi:rc phi cap cü là không dam bão. 

- V& dóng bào him xâ hi: Hin nay chi có Khu di truOng và Cong an viênduçic 
huâng, CáC chüc danh khác tai  Khu dan cu không cO, die nghj h trçi dóng bão hiém xã 
hi cho cac chirc danh không chuyên trách khác a khu dan cu. 

- V mirc h trçl phii cAp các chüc danh không chuyén trách hin nay chi Co Khu 
di trtthng và Cong an viên duçic huâng; cac chirc danh khac nhu Chi b, Mt trn cc 
sâ... khOng duçic huâng; die nghj bô sung cho cac chüc danh khac ti Khu dan cu duc 
huâng them phi cap, do có nhüng ngtthi dà cong tác rat lâu, trên 10 näm nhung không 
duqc huâng. 

- V giâi tóa ti khu lô K: Hin nay, cOn mOt  s h khong chAp hành, tip tiic vi 
phm nhu h ông Hiên, bà Dam Thj Anh..., can có bin pháp xi I dirt diem. 

- Hin nay, có rnt s h dan a ti khu lô K dà duqc phan giao, b trI nha a xà hi; 
sau khi hO dan chuyên di, mOt so hO dan khac da bao chiêm, chonguâi khác thuê scr 
diving; die nghj Co quan quán ! can có bin pháp quân l, xCr l dCrt diem. 

11. Ong Nguyn Nghj - Tnrâng Ban diu hành Khu dan cu s 7 kin: 

-. D nghj don vj thi cong cong trInh mô rng duang VO Thj Sáu cAn Cong khai 
thiêt ké thi cong die nguai dan biêt, ciii the: duOng ma rOng bao nhiêu, via he bao nhiêu 
met, thu hôi cüa nguii dan bao nhiêu die nguai dan ducic rô. Hin nay, khi thi Cong den 
noi ngu1i dan mài biêt dat mInh bj thu hoi; die nghj can cong khai din tIch dAt thu hôi 
cüa timg dir an die nguai dan duçc biêt. 

Khu vrc duing Hoàng Quc Vit — Khu dan cu s 5: tInh trng d rác xây dirng 
gay mat m quan; die nghj có giãi pháp xir !. 

C. KET LUAN: 

HAu ht CáC kin trén dã durçic cac vj dai  biu HDND huyn và thu truâng các co 
quan chcrc nang lien quan cüa huyn trà lai thOa dáng va có mOt  s kin diuqc tip thu 
ti buôi thão 1un. Dông thai có mOt  sO kiên To thão lun so 4 di nghj UBND huyn 
giãi trInh truâc kS'  hçp, nhu sau: 

1. D nghj UBND huyn nghiên cru, khâo sat 1p dt them mOt  s den giao thông 
(chuyên tr trii den yang sang trii den xanh — do) ti mOt so ngA tix thiu phuong tin giao 
thông qua 1i nhu: ngã tu Vô Thj Sáu — Pham Van Dông; ngã tu VO Thj Sáu — Nguyn 
Van Linh... nham dam bâo an toàn và t?o  thtrc tuân thu pháp 1ut cho nguai dan khi 
tham gia giao thông. 

5 



2. Hin nay, theo huâng dn ti Cong van 3679/UBND-NVLDTB&XH ye vic 
huOng dn thirc hin chê d hqp dông mOt  so cong vic trong co quan, dcm vi hành chInh, 
sr nghip. Các don vj sir nghip cong 1p CO chi tiêu hçip dông lao dng theo ND 68 thI 
nay chuyên sang hçip dông khoan djch viii lao dng. 

Tuy nhiên, các don vj chuyén hqp dông 68 (cac truàng h9c, van phong,...) sang 
hqp dông khoán djch v',i thI sir diving "Kinh p/il thrc hin ND các cong vic du'cic lay tir 
nuôn n'ân sách n2oai qu lien lwonR  du'oc giao hang nám ". Do vy, các don vj 
không dam bâo duçic chê d tiên luong, chInh sách cho ngui lao dng nhis truâc day, 
gay tam 1' lo lang cho ngithi lao dng; các don vj cüng khôtw dam bão nuôn dê clii Ira  
và kinh phI hoat dông chuvên mOn  trong näm. 

Kin nghj UBND huyn sOm Co kin cp CO thm quyn tháp gc khó khän nay 
cho các don vj, nhât là don vj CO nhiêu lao dng theo dng HD 68 tri.ràc day nhu giáo diic 
(các truang hçc, van phOng huyn,...). 

3. Tir ngày 01/10/2019 dn nay, CB-CC-VC lam vic Con Dâo bj ct ch d thu 
hut 50%, nên dà giàm luang rat nhiêu, d?ii song khó khän hon (do vt giá tang, chi phi 
sinh hot tang, giá thuê phOng tr9 tang,...). 

Kin nghj UBNT) huyn có kin kin nghj cp có thAm quyn xem xét ch dt thu 
hut, dt thu cho CB-CC-VC ngi.thi lao dng trong cac don vj trên dja bàn huyn Con 
Dáo. 

Dng thai sam cO giâi pháp, tInh toán và dánh giá tác dng xa hi cüa vic tu ngày 
01/01/2021 tiên luong sê trá theo vj trI vic lam, khong cOn phii cap. Nhu vy, bang 
luong a Con Dâo có tãc dng thu the nào dôi vOi dâi song cüa CB-CC-VC-NLD, nhât là 
1irc luqng lao dng tré (chua có nha ô, con cái cOn nhO hay dau ôm, chi phi an hQc,...) dé 
có nhung kiên nghj kjp thai; can nghiên cüu có kiên nghj ché d uu dãi khác thay the cho 
can b, cOng chüc sau khi thtc hin ché d tiên luong mâi vào näm 2021. ,  

4. Vê lam du0ng giao thông: Theo kiên nghj cüa bà con cü tn cüa to 8 - Khu 7 (co 
hon 100 h dan). Dotn duOng Nguyen An Ninh nOi dài den giáo dithng Nguyen Van Ca 
cia nhiêu lan kiên nghj, UBND cüng hira së sam cho si~a chüa, nâng cap. Tuy nhiên den 
nay van chua triên khai. Tuyen duang nay tuy ngän nhung khu vrc nay có i4t dôngdãn  

, dong thoi Ia tuven tranh tie phwcnR lien iwu thonR k/ti co dien tap, bat dan that tat 
Müi Là VOi. 

VI 4y, kin nghj UBND huyn trong näm 2020 sam triên khai saa chüa, nâng cAp 
don duang nay. 

5. Theo báo cáo cüa IJBND huyn, trong näm 2019 dà xü pht vi phrn hành chInh 
linh vrc xây dmg là 23 truang hçp; trong do, chi có 03/23 tru&ng hqp tiên hành bin 
pháp khäc phiic hu qua vi phm; cOn lai  20/23 truang hçip chua thirc hin các bin pháp 
khAc phuc hu qua. Dé nghj báo cáo rO nguyen nhân, có khO khän, vuang mAc gi không; 
trách thim cüa co quan quàn l. 
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6. V trin khai thi cong các cOng trInh (trong dO cO cong trinh ma rng tuyn 
duang Vô Thj Sáu): Dé nghj các cong trInh thi cOng xây dirng can co bang cong khai 
thiêt ké thi cong dê nguai dan duc biêt; din tIch thi Cong Xây drng den dâu, thu hOi dat 
den dâu can cong khai dê nguai dan duqc biêt. 

7. V ch d, phii cp cho can b Khu dan cu: 

- D nghj huyn quan tarn n4ng phi cp sinh ho.t phi cho các Khu dan cu, vai chi 
phi ngày càng tang, müc phii cap ct là không dam bâo. 

- V dong báo him xa hi: Ilin nay clii có Khu di tnthng và Cong an viên duçrc 
huang, cac chüc dath khac tai  Kht dan cu khOng co, dé nghj h trcl dóng bão hiêm xä 
hOi cho các chüc danh không chuyên trách khac a khu dan cu. 

- V rn(ic h trq phii c.p cac chüc danh không chuyen trách hin nay chi có Khu 
dOi trtrâng va COng an vién duçc huâng; các chrc danh khác thu Chi b, Mt tr.n cci 
sO... không dugc huOng; dé nghj bô sung cho các chüc danh khac ti Khu dan ci.r duçic 
huOng them phi cap, do có nhüng nguOi dã cong tác rat lâu, trén 10 näm nhung không 
ducic huOng./. 

THU' KY CHU TRI TO THAO LU4N 

Bang Th1 Vinh Phñng Anh Huy 
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NBAN DAN 
ON DAO 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc 

BIEN BAN TIIAO LU4N TO DAT BIEU sO 5 
Ky hyp thu mrè'i lam - HOND huyn klióa XI 

A. TH(fl GIAN, LilA DIEM, THANH PHAN TRAM DU VA CHU Till 
- Th?i gian: vao lüc 08 gki 30 phüt, ngày 23/12/20 19 
- Dja diem: Phông h9p Huyn üy 
- Thành phn: Co 23/23 di biêu den dr 
- Chü tn: ông Trn Van Hoàng — T truông 
- Thu k: Phm Ng9c Qu — Van phông huyn Con Dáo 
B. NO!  DUNG THAO LUiN 
I. Ti T thão lun s 5 có 02 di biu và 01 khách mi tham gia phát bik, v&i 10 

)kiênnhusau:
.,. . .. . , •., 1. Ong Chau Vu — Chu nhiçm UBKT Huyçn U, co O8y kien: 

Y kin 1: D ngh UBND huyn lam rô các tru1ng hçp vi phm trong linh virc dt 
dai nhung chua tic hin bin pháp khäc phic hu qua dôi vâi 20/23 tru?mg hçip (ti 
trang 7 Báo cáo so 366/BC-IJBND ngày 05/12/20 19 cüa UBND huyn Con Dão). 

Y kin 2: Hin nay, UBND huyn dang trin khai thrc hin 06 quy hoach (trong 
do 04 quy hoch dang duçic triên khai con li 02 quy hoch dang chi xm kiên cüa 
UBND tinh và các so ngành). Dê ngh UBND huyn báo cáo tiên dO triên khai 04 quy 
hoach dang th%xc hin? Khi nào thirc hin xong? 

Y kin 3: Di vOi dr an nâng cp va mO rung san bay Con San hin nay chi mang 
tInh chat dir kiên vi 4y Ca sO nào dê UBND huyn không cho nguYi dan th%rc hin vic 
chuyên dôi mic dIch sCr d%Ing dat tai  khu virc CO Ong? 

Y kiên 4: Hin nay trên dja bàn huyn tinh trng rác thai xây d%rng i4t nhiu. D 
nghj UBND huyn nêu rO tInh trng xü 1 rác thai xây dirng trên dja bàn huyn? Phuang 
an và giãi pháp xü l rác thai xây drng trong thOi gian tOi nhu the nao? 

Y kin 5: Vic trin khai thi cong xay dung trên dja bàn huyn rt nhiu dn dn 
tmh trng don v thi cong tp ket vt lieu xay drng, rac thai tren via he, long le duong 
gay ô nhiêm môi truOng, mat m5 quan do thj. Do do dê nghj UBND huyn nêu rO bin 
pháp xr 1 thu the nao? 

' kin 6: D nghj UBND huyn trInh bay, lam rO nOi  dung xr ly" các truOng hqp 
dê ngh thu tic kháng nghj giám dOc thãm dOi vOi ông Vu Minh Quang và ông Pham The 
Chiên. 

• A A P P A • ( Y kien 7: De ngh UBND huyçn bao cao 19 tnnh gial quyet che d ph%i cap thu hut 
cho can bO cOng chc, viên chirc va ngu?i lao dung  trên dja bàn huyn ducrc bi&. 

2. Ba Nguyn Th! Thu Thão — BI thu Huyn doàn, Co 02 kin 
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CHU Tifi TO THAO LU4N 

Trân Van Hoàng 

TIIt KY 

Pham Ng9c Qu 

Y kién 1: D nghj Cong an huyn báo cáo vic xü 1 truing hçip di tuçing có hành 
vi biêu hin cô ' ci quân áo phô bay co the xñc dôi vi phii nü gay hoang mang và büc 
xác cho ngui dan. 

Y kin 2: Dê nghj UBND huyn báo cáo vic xr 1 bô thã rông trén dja bàn huyn 
gay ô nhim môi tnr&ng, mat m' quan do thj. 

3. Ba Pham Thj Nãm — Triró'ng Khu dan cir so 8, có 01 ' kin 

Y kin 1: D nghj UBND huyn có kin v djnh mUc chi tin h trçl và Bâo trçl 
xã hi cho nhUng nguOi thirc hin cong tác không chuyên trách tai  khu dan cu (Cong an 
viên, Khu di trtiing, Truâng, Phó Khu). 

H. Các ni dung phát biu gm nhüng vn d lien quan dn quãn 1 quy hoch - 
dat dai; tài nguyen - môi trumg; quán 1 nha nuâc; van boa xã hi; an toàn giao thông, 
m quan do thj, chap hành pháp luât. 

Hu ht các kin trên dà duçic lãnh do UBND huyn cing nhu các thu tnthng 
các Co quan chüc näng lien quan cña huyn trà Ri thOa dáng V Co mOt sO kiên duçic 
tiêp thu ti buôi tháo lutn. Nhimg có 05 kiên, To tháo 1un so 5 dê nghj UBND lam rO 
them Y kiên s 2, 4, 5 cüa ông Châu Vu — Chü nhim UBKT Huyn üy. 

Cuc hçp kt thiic Inc 10 gi 00 phüt cüng ngày, qua qua trmnh tháo 1u.n t. T dai 
biêu so 05 de nghj 03 kiên dê nghj UBND huyn giài trInh ci the han.!. 
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