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      HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

  HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

 

  Số: 59 /BC-HĐND 
 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

              Côn Đảo, ngày 29  tháng 12 năm 2017 
 

BÁO CÁO  
Kết quả công tác  tháng 12 và chương trình công tác  

 tháng 01 và 02 năm 2018 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

 
 

I. Kết quả công tác tháng 12 năm 2017: 

- Thường trực, 2 Ban, 5 tổ đại biểu, Bộ phận chuyên trách HĐND huyện tiếp tục 

triển khai hoạt động theo đúng các quy chế làm việc và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương. Chỉ đạo duy trì hoạt động thường xuyên và cập nhật tin bài lên Cổng thông tin 

điện tử của HĐND huyện. Hai Ban HĐND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt 

động năm 2017 và thẩm tra tài liệu, tình hình năm 2017 phục vụ kỳ họp theo chức năng, 

nhiệm vụ của từng Ban. 

- Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp công dân vào buổi sáng các ngày thứ 

năm hàng tuần; Tiếp tục giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân. 

- Thường trực chỉ đạo Bộ phận chuyên trách HĐND huyện làm tốt công tác chuẩn 

bị các hồ sơ, thủ tục và tổ chức thành công kỳ họp thứ Sáu – kỳ họp thường lệ cuối năm 

2017 của HĐND huyện theo đúng quy định. Dự kỳ họp có 27/28 đại biểu HĐND 

huyện, vắng 1 ĐB (TĐB số 1) do đang đi công tác tại đất liền. Kỳ họp đã miễn nhiệm 

03 Uỷ viên UBND huyện và bầu cử bổ sung 01 Uỷ viên UBND huyện theo đề nghị của 

Chủ tịch UBND huyện, kỳ họp đã thực hiện việc trình bày báo cáo tóm tắc theo 2 lĩnh 

vực kinh tế - xã hội và pháp chế để dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận và 

chất vấn. Trong phiên bế mạc, kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết gồm 2 nghị quyết về 

công tác nhân sự, 2 nghị quyết do Thường trực HĐND huyện trình và 3 nghị quyết do 

UBND huyện trình. 

- Trước kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tổ chức hai lần hội ý, một lần để kiểm 

tra công tác chuẩn bị, đôn đốc, nhắc nhở UBND huyện trong việc nghiêm túc chuẩn bị 

tài liệu kỳ họp theo luật định, mặc dù vậy việc chuẩn bị tài liệu kỳ họp của UBND 

huyện vẫn rất chậm trễ, không nghiêm túc và một lần hội ý để nghe Ban thư ký báo cáo 

tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ và cho ý kiến về những nội dung thảo luận, chất vấn tại 

hội trường.  

- Sau kỳ họp, tuy ảnh hưởng cơn bão số 16, nhưng Thường trực và bộ phận chuyên 

trách HĐND huyện đã hoàn thành việc rà soát, hoàn chỉnh tài liệu kỳ họp để phát hành 

theo đúng quy định, chuẩn bị và gửi các báo cáo tham luận theo Kế hoạch tổ chức hội 

nghị giao ban của HĐND tỉnh. 
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II. Chương trình công tác tháng 01 và 02 năm 2018: 

- Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.  

- Thường trực, 2 Ban, 5 tổ đại biểu, Bộ phận chuyên trách HĐND huyện tiếp tục 

triển khai nhiệm vụ theo quy chế làm việc và theo quy định của Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương; Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch của 

HU và UBND huyện. 

- Triển khai việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu HĐND 

huyện, tổ chức Phiên họp thứ 17 của Thường trực HĐND huyện để rút kinh nghiệm 

việc chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện, nghe UBND huyện giải trình 

và cho ý kiến về những nội dung chưa đạt sự đồng thuận cao trong kế hoạch XDCB 

nguồn vốn phân cấp và kế hoạch SNKT năm 2018. 

 - Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác 

của hai Ban trong năm 2018, tiếp tục giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 53-KH/HU 

ngày 08 tháng 11 năm 2016 của BCH Đảng bộ huyện đối với UBND huyện.  

- Thường trực và lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện tham dự Hội nghị giao ban giữa 

Thường trực và các Ban HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức 

vào giữa tháng 01/2018 tại huyện Xuyên Mộc. 

- Bộ phận chuyên trách chuẩn bị và tổ chức Phiên họp thứ 18 của Thường trực 

HĐND huyện vào ngày 26/02/2018./. 
 

 

Nơi nhận                                                   
- TTr. Huyện ủy (b/c); 

- UBND, BTTr UBMTTQVN huyện;  

- Các thành viên TTr. HĐND huyện; 

- Các Ban và các đại biểu HĐND huyện; 

- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện; 

- Lưu: VT+ TH. 

 
 
 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Minh Nhựt 

 

 


