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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số: 38/TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Côn Đảo, ngày 24 tháng 10 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp thứ 14 Thường trực HĐND huyện  
 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 

03/10/2017, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch HĐND huyện, đã chủ trì Phiên họp 

thứ 14 của Thường trực HĐND huyện. Tham dự Phiên họp có 5/5 thành viên Thường 

trực HĐND huyện;  

Tham dự phiên họp còn có: 

+ Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện; 

+ Ông Nguyễn Tấn Hóa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;  

+ Phó Trưởng Ban Pháp chế và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;  

+ Tổ Trưởng, Tổ Phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Phòng Giáo dục – 

Đào tạo, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ - LĐTB và 

Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

Sau khi nghe báo cáo, Thường trực HĐND huyện đánh giá công tác chuẩn bị 

cho kỳ họp thứ Năm (bất thường) của HĐND huyện dự kiến tiến hành vào sáng ngày 

04/10/2017, đảm bảo đúng yêu cầu theo kết luận của Phiên họp Thường trực HĐND 

huyện (bất thường) ngày 25/9/2017. Thường trực HĐND huyện thống nhất với kết quả 

công tác, hoạt động của HĐND huyện tháng 9/2017 và dự kiến công việc tháng 

10/2017 của Thường trực, 02 Ban và HĐND huyện như báo cáo do Bộ phận chuyên 

trách dự thảo. Sau khi nghe 02 Ban HĐND huyện báo cáo, Thường trực HĐND huyện 

đã cho ý kiến về việc Ban Pháp chế chuẩn bị giám sát công tác đảm bảo an toàn giao 

thông đường bộ và đường thuỷ nội địa (thực hiện trong tuần đầu của tháng 10/2017); 

Ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị giám sát công tác quản lý nhà nước của Phòng Văn hoá 

– Thông tin (tiến hành giám sát trong tháng 10/2017) và xây dựng kế hoạch giám sát 

việc thực hiện các kết luận của HĐND huyện từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2017 (hoàn 

chỉnh báo cáo trung tuần tháng 11/2017 và tiến hành giám sát trong tháng 11/2017).   

Sau khi nghe UBND huyện và các Phòng chuyên môn báo cáo giải trình việc 

thực hiện kết luận Phiên họp 13 Thường trực HĐND huyện: Về việc khắc phục những 

bất cập về an ninh, trật tự, vệ sinh công cộng khu vực Chợ tạm; Việc giải quyết những 

khó khăn trước mắt về biên chế, nhân sự giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Côn Đảo 

sau khai giảng năm học mới; Việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để tiếp tục thực hiện các 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo kết luận, kiến nghị 
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của Ban Pháp chế. Phiên họp đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn chất vấn về trách nhiệm 

của các cá nhân, đơn vị có liên quan và Thường trực HĐND huyện đã thống nhất: 

Yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan 

nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kết luận của Phiên họp thứ 13 Thường trực 

HĐND huyện (Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 31/8/2017) và báo cáo kết quả thực 

hiện tại Phiên họp thứ 15 Thường trực HĐND huyện, dự kiến vào cuối tháng 10/2017. 

Thừa lệnh Chủ tịch HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo ý kiến kết luận của Phiên họp thứ 14 Thường trực HĐND huyện đến các cơ quan, 

đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- TTr. Huyện ủy; 

- Các thành viên TTr. HĐND huyện; 

- BTTr. UBMTTQVN huyện; 

- 2 Ban HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện; 

- Lưu VT- TH; 
  ĐẠT/TBKL/2017 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


