
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CON DAO Bc 1p  - T do - Hnh phñc 

S6:  O  /BB-HDND Con Dáo, ngày 25 tháng 5 näm 2020 

BIEN BÀN 
Phiên h9p thá' 39 cüa Thtrô'ng triyc HDND huyn khóa XI 

Can cir Lut t chi'ic chinh quyn dj,a phinmg và Lu.t ho.t ctng giám sat cüa 
Quc hOi  và HDND näm 2015, Quy ch lam vic cüa HDND huyn Con Dão khóa 
XI, thim kS'  2016 - 2021; Thuông trrc HDND huyn ââ tin hành Phiên hçp thir 39. 

Thi gian: t1r 08 gi?i 00 phüt ngày 25/5/2020 (thu Hai). 

Dia dim: Phông h9p HDND và UBND huyn 

Chü trI: Ong Nguyn Hoang Tüng - BI Thu Huyn üy, Chü tch HDND huyn 

Thu k': ông Trn Hung Tam - Chánh Van phông Huyn u' - HDND và UBND 
huyn. 

Thành phn tham du:  4/5 thânh viên Thithng trrc HDND huyn ('vng óng 
C'hdu Vu - Trithng Ban Pháp che' do ban  cong tác vng mat  tgi Con Dáo,). 

Du phiên h9p có có Ong Lê Vn Dirc — Phó BI this Thithng trirc Huyn üy, ông 
Lê Van Phong - Chü tjch UBND, bâ HuS'nh  Thj Thanh Lien - Chü tjch Uy ban 
MTTQ Vit Nam huyn, 02 Phó Trithng Ban HDND huyn, T trithng, Tt phó 5 T 
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dai bieu HDND huyen va lath dao  cac Co quan: Phong Tai nguyen — Moi tru'ang, 
•• , A S A' S A' S Phong Tai chrnh — Ke hoach,  Phong N91 vi - LDTB va Xa hi, Phong Kinh te, Van 

phông Huyn üy - HDND và UBND huyn. 

DIEN BIEN PHIEN HOP 

- Ong Trn Hñng Tam: Tuyên b l do, gii thiu thàth phAn tharn dij, nguôi 
chü trI và this k phiên hop. 

- Ong  Nguyn Hoang Tüng: phân Cong ông Lê Minh Nhirt - Phó Chi tjch 
Thuà'ng tnrc HDND huyn diu hàth phiên h9p. 

- Ong Lê Minh Nhirt: Theo d%r kin nOi  dung chucing trIth, Phiên h9p tp 
trung thâo 1un v 02 ni dung: chu,n bj cho K' hp chuyên d cüa HDND huyn v 
cong tac to chixc b9 may, than sv neu co dii ho so, thu t%lc theo quy dnh thi to chixc 
trong tháng 6/2020 theo chi d?o  cUa Thuàng trrc Huyn u và thng nht v thi 
gian triu tap, di,r kin ni dung chucmg trIth và cong tác chun bj t chüc K' h9p 
thuàng l gifta nãm 2020 cüa HDND huyn theo 1u.t djnh. 

Các thành viên Thuông trc HDND huyc*n  và dii bié'u tham de phiên hQp d 
thng nhat 100% v n.5i dung, chiro'ng trInh và phwo'ngpháp lam vic cüaphiên hQp. 
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1. Nôi dung thfr nht, v viêc chuãn bi cho K' hop chuyên d cüa HDND  

huvên: 

- Ong Lê Minh Nhiyt: Sau Phiên hQp thir 38, Chü tjch HDND huyn dã k ban 
hành Thông báo kt 1un cüa Thumg trrc HDND huyn v chun bj to chirc KS'  h9p 
chuyên d cüa HIDND huyn v Cong tác t chüc b may, nhân sir nu có dU ho sa, 
thu tic theo quy djnh thI t chüc trong tháng 6/2020 theo chi do cüa Thrnmg trirc 
Huyn uS'. Ni dung chü yu là ban hành Nghj quyt theo d nghj cüa UBND huyn 
v bAi bö 02 ccx quan chuyên mOn: Phông NOi  vi - Lao ctng Thtrcxng binh - Xä hi, 
Thanh tra huyn và thành l.p mói Phàng Lao dng Thucxng binh - Xã hi và Y té 
huyn; dng thxi b.0 cir kin toàn nhân sir các chi.rc danh có lien quan dê thirc hin 
Quyt djnh cüa Tinh ày v phé duyt D an "Sap x& tc chi'c b3 may và can bç5 chi 
chdt huyçn Con Dáo, giai doin 2020-2025, 2021-2026". 

Ni dung nay, Thii?mg trirc giao Ban Pháp ch HDND huyn chü dng theo 
dOi, t chiic thm tra các h sci, thu tic cn thit theo quy djnh và sau khi thin duçrc 
Th trInh cüa Chü tjch UBND huyn d nghj triu tp K5' h9p b.t thuông cUa HDND 
huyn thI tham mtru cho Thu?mg trrc HDND huyn ban hành Quy& djnh triu tQp k5' 
h9p chuyên d& khai mac  sau 07 ngày k tr ngày ban hành quyt djnh triu t.p. 

Ngoài ra, g.n day UBND huyn có 02 Tx trInh s6 47/TTr-UBND và s 48/TTr-
UBND ngày 04/5/2020, d nghj HDND huyn cho chü trlxcxng v 02 Dir an: Dâu tix 
h thng din mt tr?yi cho các tri s& ccx quan nhà nuâc trên dja bàn huyn Con Dão 
và Diu chinh chü trixcxng du ti.r dr an Xây drng h thng ha tAng kS'  thuat và san 1.p 
mt bng, phân lô c.m mc lô K. Thi.ràng trçrc HDND huyn dà giao Ban Kinh t - 
- . , . -' n Xa h9l chu dung to chiic tham tra sau khi da nh?n duqc day du ho sa, thu tiic theo 

luat djnh, nu kjp thI b sung ni dung nay vào Chi.rang trInh cüa KS'  hQp chuyên d 
HDND huyn. 

- Ba Doàn Thj Diu Hin: V vic bAi bó 02 ccx quan chuyên mon cüa UBND 
huyn là Phông Ni vi - Lao dung Thiicxng binh - Xà hOi,  Thanh tra huyn và thành 
1p mi Phông Y t - Lao dOng  Thucmg binh - Xâ hOi  d thrc hin Quy& djnh cüa 
Tinh üy, qua theo dôi dä có cac van bàn cüa phê duyt Tinh üy, chi do cüa Huyn üy 
va HDND huyn s t chüc k5' hçp theo trInh tir thu tic quy djnh cüa pháp 1ut. Tuy 

A 9 A A F F . 9 nhien, theo quy dnh cua Luat  To chuc chrnh quyen da phuong va Ngh dnh 
08/2016/ND-CP cüa ChInh phü, khi HDND huyn bâi bO 02 ccx quan chuyên mon 
cua UBND huyn thI dng thxi HDND huyn phài thirc hin thu tVc  bAu cir rnin 
nhim chüc vi Uy viên UBND huyn d6i vri Thu tnthng 02 ccx quan nay. Do vy, d 
nghj Chü tjch UBND huyn chi dao  ccx quan chuyên mon sam tham muu UBND 
huyn hoàn chinh dAy du h so, thu tiic gi Ban Pháp ch d t chüc thAm tra. 

Ngoai ra, qua nghiên ciru T trInh s 50/TTr-UBND ngày 08/5/2020 cua 
UBND huyn trInh xin S' kin cua Ban Thu?xng vii Huyn uy v Phuong an s 07-PA-
UBND ngày 08/5/2020, Phéng NOi  vi - Lao dng Thuong binh và Xã hi huyn 
tham mixu UBND huyn van bàn xin S' kin cua Sx NOi  vi và thrqc trâ Ru tai  Cong 
van s 362/S VN-TCCB ngày 19/3/2020: "... D an có the2  14 ten: "Giái th Phông 
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Ni vy - Lao dong Thwang binh va Xâ hôi; Giái the2  Thanh tra, Thành lçp Phông Y té' 
- Lao d3ng Thuvieg binh Xä ht31 huycn Con Dáo ". ' kiên nay dã duqc UBND huyn 
tip thu, my nhiên nhung khi 1p Phucing an iai  lay ten: "Giái the Phông Ni vy - Lao 
dc3ng Thwang binh va Xä hôi; gidi th Thanh tra huyçn, lhành 41p Phbng Lao d3ng 
- Thwung binh - Xã h3i và Y ti". NOi  dung nay có mt s6 dai biêu thác mac, dê 
nghj 1nh dao  PhOng  NOi  vii - Lao dng Thuong binh va Xà hi huyn giài thIch 
them v ten gi cüa cci quan thành 1p  mó'i nay. 

- Ba Nguyn Th1 TrInh: V 02 To trInh s 47/Tfr-UBND và 48/TTr-UBND 
ngày 04/5/2020 cüa UBND huyn. Tói thOi dim hin nay, qua cong tác tp hç'p ho 
so, tài 1iu, thm tra chü truong d.0 tu Dir an D&u tu h thng din mt trOi cho các 
tr11 sO cci quan nhà nithc trén dja bàn huyn Con [Mo do Phông Kinh t lam Chü dâu 
tu cci bàn dã d.y dü theo quy djnh, Ban dã xay dirng xong d thão báo cáo kêt qua 
th.m tra cüa du an nay. 

Riêng v h so, tài 1iu có lien quan tOi diu chinh chü truong du tu Du an 
Xây dirng h thng h tang k5 thut và san l..p mt bang, phân lô c.m mc Iô K, Ban 
Co trao di, d nghj Tnr&ng PhOng Tài nguyen và Môi truOng huyn ('C'hi dcu tu di! 
an) tham muu UBND huyn báo cáo giâi trInh b sung 02 ni dung: nêu rô 1 do diêu 
chinh chü truong du tu dr an và dánh giá v kt qua trin khai thrc hin dr an tO 
näm 2014 (tü' khi Thw&ng tr!c  HDND huyn có van ban cho chü 1rucmg,) tOi thOi 
dim hin nay và khO khan, vtxOng m&c trong qua trInh trin khai thirc hin. Mc dà 
din thoai thiu 1n, nhi.rng dn nay, Ban KT-XH vk chua nhân duqc van bàn báo 
cáo giâi trInh b sung cUa UBND huyn d lam cci sO th.m tra. 

- Ong Trn Cong Dinh — Phó Trir&ng Phông Tài nguyen và Môi trtring 
huyên 

V l do diu chinh chü truang d.0 ti.r Dr an: theo Quyt djnh s 103 1/QD-
UBND ngay 30/10/2014 cua UBND huyçn Con Dao ye phe duyet bao cao kinh te - 
k5 thut cong trInh Xây dirng h thong ha tang k thut và san l.p mt bang, phân lô 
cm m6c lô K thI tng müc du tu cüa dr an nay là 4 t) 9 tram triu; tai  thOi dim 
nám 2004 ltru:ac khi Lut Dcu tu' cOng näm 2014 có hiu ly'c thi hành,) thI thm 
quyen quyet dnh chu truong dau tu la cua UBND huyçn (ducn 5 ty). Theo Quyet 
djnh s 1683/QD-UBND ngày 3 1/12/2019, UBND huyn dâ phê duyt Phuong an 
bi thtthng, h trV tái djnh cu khi nhà nuOc thu hi d.t thrc hin d an nay (1n thO 
nht) len tOi hon 14 ti', vuqt thng mOc dir toán phê duyt dir an, nên UBND huyn d 
nghj HDNID huyn xem xét, diu chinh chü truong du tu d%r an là dung quy dnh. 

V k& qua trin khai thrc hin dv an: UBND huyn dä có thông báo d nghj 
các h gia dInh, cá nhân thirc hin di dOi truOc ngày 10/5/2020 d giao mt bang cho 

• — A — A A a s , chu dau tu trien khai dir an. Den nay da Co 13/30 h9 da nh?n tien boi thucing va ky 
vào biên bàn bàn giao m.t bng, PhOng TN-MT dà ph& hcip vOi Trung tam phát trin 
qu dat và các cci quan, don vj lien quan 4n dng sOm bàn giao mt bng trén thirc 
dja, hin dâ cO 07/13 h dä tháo dor bàn giao mt bang và có 01 hO bà Phan Thj Chu& 
mc dü chua thn tiên bi thuOng nhi.mg dâ tháo dc bàn giao mt bang cho dir an. 
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Con lai  07 ho dä nh.n tin ctang tháo d di di, nhimg d nghj gia han  them den ngày 
31/5/2020 sê bàn giao mt b&ng vi 1 do tInh hInh th?yi tit và kim mt btng thuê khó 
khãn. Con lai  17/30 hO gia dInh, cá nhân chua dng nhn tin bi thung và bàn 
giao m.t b.ng, dang có don khiu kin, khiu nai  và các co quan chüc näng cüa 
huyn dang thii 1, giài quyt. PhOng TN-MT sê tham muu UBND huyn van bàn dê 
nghj Trung tam phát trin qu dt phi hqp các co quan chüc nãng tiêp tic vn dng 
cac hO gia dInh, cá nhãn cOn Iai  chap hành chü tnrang thu hi dt dê bàn giao rnt 
b.ng cho chü dâu tu triên khai d%r an. 

- Ba Nguyn Thj TrInh: do nhuing nOi  dung yêu c&u báo cáo giài trInh bê sung 
nay Ban KT-XH dã trao di vâi Trtthng PhOng TN-MT triràc do nên dng chI Dinh 
không n.m d trâ 1&i dli'ing tr9ng tam vAn d. D nghj dng chI Dinh v báo cáo lai 
dng chI Trithng phOng sam tham mini UBND huyn cung cAp b sung báo cáo theo 
yêu cu cüa Ban d cO co sâ thAm tra v dir an nay. 

= Ong Lê Minh Nhrt, thay mt Thwông trrc HDND huyn kIt lu?mn  rat lçzi, 
ni dung nay: Dr an Xây drng h th6ng ha tAng k thut và san lAp mt bang, phân 
lô cm m6c lô K, Ban ThixOng vi Huyn u' dâ hçp và cho chü truong nhiu lan, 
UBND và các co quan cAp tinh cüng dä cO nhiu van bàn chi dao,  vic trin khai dr 
an trtrâc day và s.p tâi sê g.p nhiu khó khän nhung vAn phâi trin khai thirc hin vi 
mvc tiêu dAu tixvà sir cAn thit dAu tu cüa dir an. Tuy nhiên do tng müc dAu ti.r tang 
han so vai dr kien ban dau gap hon sau lan, diçn tich cua dr an cung ion han, so h9 
dan chju sir tác dng cña dir an cling thiu hon. Quy mô dr an thay di do thay di 
chrnh sach, don gia bôi thuong Va do truot giá, do thay dôi thit k, qua trrnh triên 
khai dr an gap  nhieu kho khan nen UBND huyçn phai chi dao  chu dau tu tham muu 
báo cáo giãi trInh rô v thrc t tInh hinh và co s& pháp 1 cüa vic diu chinh chü 
truang dAu tu theo dung quy djnh 1u.t dAu tu d mi dai  biu du bit và dO thO tiic 
d thAm tra. Ban Kinh t - Xã hOi  HDND huyn gui thu miii chInh thüc hoc nOi 
dung yêu cAu giài trInh ci th bAng van bàn dn ChO dir an. Nu nh.n duqc cac báo 
cáo giâi trInh hoàn chinh theo yeu cAu, thI t chi.'rc thAm tra d nu kjp thI dua vào nOi 
dung kS'  h9p chuyên d& nu không kjp thI d Iai  k' h9p thu?xng 1 gifia nAm. 

2. Nôi dung thir hai, bàn bac, thng nhAt quyt dinh triêu tap và ye thOi 
gian ti chfrc, dir kin nôi dung, chuyng trmnh Ky hop thirO'ng Jê gifra nàm 2020  
cüa HDND huvên:  (co Biên ban và Thông báo kIt qua Hç5i nghj lien tjch riêng) 

Sau khi thão 1un, ThuOng trirc HDND huyn dã th6ng nhAt quyt djnh triu tp 
k' h9p thuOng 1 gita nàm 2020 cOa HIDND huyn trong 03 ngày, d kin tü' ngày 
22/7/2020 dn ngày 24/7/2020. Do K h9p dành thñ gian d tin hành cong tác kin 
toãn nhân sir khi dâ có kt qua Dai hOi dai biu dãng bO huyn nhim kS'  2020-2025 
nên Thuing tr1rc FIDND huyn thng nhAt rOt gçn mOt  s6  nOi  dung trInh bay triic tip 
tai k h9p nhir dr kin Chucing trInh kS'  hçp do BO phn chuyên trách HDND huyn 
trInh bay tai  phiên h9p. Thu?mg tnrc HDND huyn giao cho: 

- Chánh Van phOng Huyn Oy - HDND và UBND huyn chü dOng  phi hcp vói 
các co quan có lien quan tham mini cho ThuOng trirc HDND và UBND huyn trin 
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Nguyn Hoàng Tüng 

khai thrc hin cong tác chun bj tài 1iu va chun b t chüc h9p theo h thng 
van bàn do Tluthng trirc HDND huyn ban hành. 

- BO phn chuyên trách HDNID huyn theo döi, don d6c và chu.n bj các hO so, 
thu tic lien quan tOi cong tác chun bj t chüc K' h9p thithng l gifla nàm 2020 cüa 
HDND huyn theo lu.t djnh. 

Phién hçp thu 39 kt thcic vào lüc 08 gi? 30 ph& cüng ngày. Biên bàn nay gi'ri 
dn cac thành viên Thuông trrc, lAnh ctio hai Ban HDN]) huyn, UBND huyn và 
Ban thuing trirc U ban MTTQ Vit Nam huyn và các Co quan, don vj lien quan./ 

THIX KY PHIEN HQP 

A Tran Hung Tam 
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