
                  

              

                               

NAM         –       –           

 

             46 /TB-HĐND                                     28        12  ăm 2017 
 

 

THÔNG BÁO  
Kết quả Kỳ họp thứ Sáu  

      uyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
 

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt 

động của HĐND huyện  h a XI, nhiệm    201  - 2021 và Kết luận của Hội nghị 

liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện ngày 17 tháng 11 năm 2017. HĐND huyện  h a   , nhiệm    

2016 - 2021 đã tiến hành K  họp lần thứ Sáu trong hai ngày, từ ngày 21 đến ngày 

22 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở HĐND và UBND huyện – s  28 đường Tôn 

Đức Thắng, huyện Côn Đảo.  

1. Dự k  họp có ông Nguyễn Hoàng Tùng – Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND 

tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Văn Phong - Ph  Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Tấn Hóa – Huyện uỷ viên, Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Dự k  họp có các vị trong BTV Huyện Ủy, 

Thường trực và hai Ban HĐND, các vị thành viên UBND, 27/28 đại biểu HĐND 

huyện; Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn. Dự k  họp c  đại diện Chi ủy, 

Trưởng Ban điều hành của 10  hu dân cư đại diện toàn thể cử tri trên địa bàn 

tham gia và giám sát các hoạt động tại k  họp. 

2.    họp thứ Sáu của HĐND  h a   , nhiệm    201  - 2021 đã giành 

phần lớn thời gian làm việc để thảo luận, chất vấn và cho ý kiến về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ năm 2017, kế hoạch công tác, hoạt động năm 2018 của HĐND, 

UBND, TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các báo cáo, giải 

trình của các cơ quan trình    họp về ý kiến, bức xúc của cử tri, của Đại biểu 

HĐND và các vị khách mời tham dự k  họp.  

3.    họp nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về kết 

quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và những đề xuất, kiến 

nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và cử tri đ i với chính quyền 

trong thời gian tới. Nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện, báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trong 7 Hội nghị Đại biểu HĐND 

huyện tiếp xúc với cử tri trước k  họp và giám sát việc các cơ quan, đơn vị có 

trách nhiệm giải quyết, giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.  



4.    họp thứ Sáu của HĐND huyện  h a   , nhiệm    201  - 2021 đã 

tiến hành việc bầu cử miễn nhiệm ba Uỷ viên UBND huyện: ông Nguyễn Văn 

Tư, ông Nguyễn Minh  ơn, ông Võ Thái Hoà và  bầu cử bổ sung bà Nguyễn Thị 

Thu Thảo – Trưởng Phòng Văn hoá – Thông tin giữ chức vụ Uỷ viên UBND 

huyện  h a   , nhiệm    201  – 2021, theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện. 

5.    họp thứ Sáu của HĐND  h a   , nhiệm    201  - 2021 đã thông qua 

07 Nghị quyết:  

- 2 Nghị quyết về xác nhận  ết quả bầu cử của HĐND huyện tại    họp; 

- Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2018; 

- Nghị quyết về công tác chất vấn và trả lời chất vấn    họp thứ  áu 

HĐND huyện, nhiệm    201 -2021; 

- Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa 

phương năm 2018; 

 - Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản nguồn v n phân cấp cho 

huyện,  ế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản c  định và  ế hoạch sự nghiệp  inh tế 

năm 2018; 

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển  inh tế - xã hội, đảm bảo qu c phòng – 

an ninh của huyện Côn Đảo năm 2018; 

Toàn văn các Nghị quyết và tài liệu k  họp được đăng tải trên Cổng thông 

tin của HĐND huyện.  

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

HĐND huyện khóa XI, nhiệm k  2016 - 2021 đến toàn thể cử tri huyện nhà để 

biết, theo dõi, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị 

quyết của k  họp. 

 

        :  

- TTr. Huyện ủy, UBND huyện; 

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

- Các vị ĐB HĐND huyện;    

- 10 KDC; 

- Đài TT – TH (phát nhiều lần);                                             

- Lưu  
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