
 

HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

          

Số: 06 /CV-KTXH 
 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết 

định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa 

bàn tỉnh BR-VT năm 2019. 

           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày 30  tháng 11 năm 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                    Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo. 

 

Phúc đáp Công văn số 3492/UBND-TCKH ngày 30/11/2018 về về việc góp ý dự 

thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu năm 2019; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có ý kiến như sau: 

1. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện rút kinh nghiệm, thực 

hiện đúng quy định về thời gian gửi văn bản xin chủ trương của Thường trực HĐND 

huyện, văn bản trao đổi xin ý kiến của các Ban của HĐND huyện tại Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND ngày 8/10/2018 của Thường trực HĐND huyện. Cần lưu ý thực hiện 

đúng Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện về những vấn đề có liên quan trực tiếp tới quyền lợi của đông đảo nhân dân 

trên địa bàn huyện.   

2. Về điều chỉnh hệ số giá đất năm 2019 liên quan tới huyện Côn Đảo, Ban Kinh tế 

- Xã hội HĐND huyện không có ý kiến khác tại Công văn số 3492/UBND-TCKH ngày 

30/11/2018 của UBND huyện. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có ý kiến như trên và rất mong nhận được sự 

quan tâm của UBND huyện./. 

 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- TTr HĐND huyện (b/c); 

- Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Phòng TC-KH, Phòng TN-MT huyện; 

- Lưu; 

 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 
 

      

 


		2018-11-30T14:49:31+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo
	Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo<hdndcondao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-11-30T14:49:43+0700
	Việt Nam
	Phan Thanh Biên
	Phan Thanh Biên<bienpt@condao.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




