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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Số:        /NQ-HĐND 

Dự thảo 

             Côn Đảo, ngày 21 tháng 7 năm 2017 

NGHỊ QUYẾT 

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư  

 Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 

 

[ 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015; 

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

Theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Tờ trình số: 

05/TTr.HĐND, ngày 21/7/2017 về việc đề nghị thông qua Nghị quyết chất vấn 

và trả lời chất vấn. Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 

Tư – HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận nỗ lực của: 

1. UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai 

thực hiện phần lớn các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp 

thứ Ba; đồng thời đã tập trung giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

toàn huyện gửi đến HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Tư; 

2. Thường trực và hai Ban HĐND huyện đã tổ chức có hiệu quả các phiên 

họp, hội nghị để UBND huyện và các cơ quan chức năng giải trình vể những 

vấn đề mà HĐND huyện đã giao tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn 

tại Kỳ họp thứ Ba - HĐND huyện; Phần lớn các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND 

huyện đã tích cực và trách nhiệm trong việc giám sát, chất vấn giữa hai kỳ họp 

HĐND huyện; 

3. HĐND huyện yêu cầu UBND và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục giải 
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quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Ba HĐND huyện 

vẫn chưa giải trình thỏa đáng và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND 

huyện tại Kỳ họp thứ Tư, để báo cáo kết quả giải quyết tại Kỳ họp thứ Năm - 

HĐND huyện Khóa XI; nhất là những công việc, vấn đề mà việc giải quyết 

thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện, thời gian qua vì lý do khách 

quan còn tồn đọng.   

Điều 2. HĐND huyện cơ bản tán thành các giải pháp mà các thành viên 

của UBND huyện đã giải trình, cam kết trước HĐND huyện và yêu cầu tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả một cách cụ thể các nội dung mà Nghị quyết chất vấn và 

trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba và Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện đã đề ra: 

1. Đối với lĩnh vực đầu tư công:  

- Các dự án, công trình có sử dụng vốn ngân sách của huyện, nếu để xảy ra 

lãng phí trong quyết định đầu tư, công trình đầu tư sử dụng không hiệu quả theo 

đúng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch, quy hoạch, yêu cầu xem xét xử lý 

trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân có liên quan.  

- Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trãi, lãng phí, kém hiệu quả, 

quyết định đầu tư phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân và yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- UBND và các cơ quan chuyên môn phải thường xuyên kiểm tra việc 

triển khai thực hiện những dự án đầu tư công; Công khai minh bạch danh mục 

đầu tư, để các doanh nghiệp trên địa bàn có khả năng tham gia dự thầu hoặc 

được chỉ định thầu;  

- Phải đảm bảo phải có đất sạch trước khi khởi công dự án; Khắc phục căn 

cơ tình trạng về thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù giải toả chậm là nguyên nhân 

gây chậm trễ việc thực hiện dự án; 

- Tập trung vốn cho các công trình đầu tư bảo đảm hoàn thành trong thời 

hạn và đạt hiệu quả cao; Đảm bảo giải ngân ít nhất 90% kế hoạch vốn SNKT, 

MS – SCTS và vốn đầu tư XDCB phân cấp cho huyện hàng năm. 

2. Về an toàn vệ sinh thực phẩm: 

- UBND huyện rà soát kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về an toàn 

thực phẩm giai đoạn 2016–2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đưa các tiêu chí về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; Chủ động đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất cho chương 

trình bảo đảm an toàn thực phẩm.  
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- Chỉ đạo, triển khai và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp 

luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm 

của các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, thức ăn đường phố, chợ, trường học; 

quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị có cơ sở dịch vụ ăn uống, kiên quyết 

không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm. 

- Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên 

quan trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Tổ chức có hiệu quả các 

chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm cho nhân 

dân và các đơn vị kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm. 

3. Về lĩnh vực quản lý quy hoạch – xây dựng - đất đai– môi trường: 

- Khẩn trương hoàn tất các quy hoạch cần thiết (lập, đôn đốc thực hiện, 

trình duyệt, công bố, cắm mốc trên thực địa,…);  

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp nhằm khắc phục 

hữu hiệu tình trạng lấn chiếm đất công trái phép, xâm phạm rừng phòng hộ và 

đất lâm nghiệp thuộc huyện quản lý, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không 

giấy phép, sai quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000; Chủ động ngăn ngừa, xử 

lý nghiêm, cưỡng chế buộc khôi phục hiện trạng đối với các trường hợp vi 

phạm; 

- Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân; Giải quyết một 

cách thuyết phục, đúng quy định pháp luật, dứt điểm, đúng thời hạn luật định 

các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực công tác quản 

lý nhà – đất,  giấy phép xây dựng, quản lý quy hoạch,  quản lý tài nguyên môi 

trường, đền bù giải tỏa; 

- Có giải pháp nhằm chủ động ngăn ngừa, thường xuyên kiểm tra, xử lý 

nghiêm các hành vi gây tác động xấu đến môi trường của các tổ chức và cá 

nhân; Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các khu dân cư nhằm 

tạo ý thức cộng đồng đối với việc giữ gìn cảnh quan, môi trường. 

- Rà soát, kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức, 

viên chức trong lĩnh vực quản lý nhà – đất,  giấp phép xây dựng, quản lý quy 

hoạch, quản lý tài nguyên môi trường, đền bù giải tỏa không hoàn thành nhiệm 

vụ, có thái độ nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân, không làm tốt công tác dân vận 

của chính quyền.  

4. Về đảm bảo an toàn giao thông - trật tự, mỹ quan đường phố: 
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- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp nhằm duy trì hữu 

hiệu tình trạng không thả rong gia súc trên các tuyến đường giao thông và các 

công trình phúc lợi công cộng; Có biện pháp khả thi nhằm giải quyết dứt điểm 

tình trạng đậu, đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường; 

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời tình trạng xe tải chở vật liệu 

xây dựng hạt rời mà không che chắn  làm vương vãi gây mất an toàn giao thông, 

mất mỹ quan đô thị; kiểm tra chặt chẽ giấy phép lưu hành, trang bị an toàn đối 

với các phương tiện đường thủy đưa khách du lịch đi tham quan trên biển. 

- Tăng cường một cách thường xuyên công tác kiểm tra,  kiểm soát, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và 

đường thủy nội địa. 

- Rà soát bổ sung các biển báo giao thông, đèn tín hiệu, phao luồng…; 

Điều 3. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 

xem xét những vấn đề còn lại tại Kỳ họp thứ Tư chưa chất vấn, được nhiều đại 

biểu HĐND quan tâm và cử tri kiến nghị để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn 

tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện, tổ chức các phiên giải trình tại các 

Ban HĐND huyện. 

Điều 4. UBND, Chủ tịch và các thành viên UBND huyện, các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại 

biểu HĐND huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Côn Đảo Khóa XI, Kỳ họp thứ Tư 

thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- TTr. HĐND;  UBND tỉnh; 

- TTr HU;TTr.HĐND; 

- UBND; UBMT TQVN huyện; 

- Các Ban HĐND 

- Văn phòng HU; VP. HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, KDC ; 

- Đăng cổng TTĐT của HĐND huyện; 

- Tờ tin CĐ, Đài TTTH huyện; 

- Lưu: VT. 

         CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tùng 

 


