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BÁO CÁO THẨM TRA 

Các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện 

 Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

 - Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND, ngày 22 tháng 12 năm 2017 của 

HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, kỳ họp thứ Sáu nhiệm kỳ 2016 - 2021 về nhiệm vụ 

trọng tâm phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN  năm 2018; 

 - Thực hiện Thông báo số 28/TB-HĐND, ngày 29 tháng 10 năm 2018 của 

Thường trực HĐND huyện về việc phân công công tác thẩm tra các tài liệu chuẩn bị 

cho kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 Trên cơ sở xem xét, thảo luận các dự thảo Nghị quyết của Thường trực 

HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

 I. Thẩm tra về nội dung 

 Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an 

ninh năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số: 212/TTr-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2018 

của UBND huyện) 

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị quyết về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc 

phòng an ninh, trật tự, an toàn, xã hội và xây dựng chính quyền địa phương; đồng 

thời có thêm một số ý kiến như sau: 

Về lĩnh vực xây dựng chính quyền, để thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm 

và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan 

đơn vị, UBND huyện cần chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tiếp tục đổi mới công tác 

đánh giá, khen thưởng đối với cán bộ, công chức bảo đảm thực chất khách quan, 

chính xác, công bằng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu, 

cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ 

hành chính công. 

Trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, đề nghị rà soát và có kế 

hoạch giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị tồn động, kéo dài, 

đông người. UBND huyện và các cơ quan chức năng cần bố trí cán bộ theo dõi sau 

xử lý, giải quyết đơn để nắm bắt quá trình thi hành các quyết định giải quyết khiếu 

nại của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

II. Thẩm tra về yếu tố pháp lý 



* Dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND 

1. Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 

2019 (Kèm theo tờ trình số: 08/TTr-HĐND, ngày 05 tháng 12 năm 2018 của 

Thường trực HĐND huyện); 

2. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín HĐND 

huyện (Kèm theo tờ trình số: …./TTr-HĐND, ngày ….. tháng 12 năm 2018 của 

Thường trực HĐND huyện). 

* Dự thảo Nghị quyết của UBND 

1. Nghị quyết Điều chỉnh Quyết toán ngân sách huyện năm 2017 (Kèm theo 

Tờ trình số: 176/TTr-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện); 

2. Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sữa chữa tài sản 

năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số: 209/TTr-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của 

UBND huyện); 

3. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 

nguồn vốn ngân sách cấp huyện (Kèm theo Tờ trình số: 210/TTr-UBND, ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của UBND huyện); 

4. Nghị quyết về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 (Kèm theo Tờ 

trình số: 211/TTr-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của UBND huyện); 

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

phương năm 2019 (Kèm theo Tờ trình số: 213/TTr-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 

2018 của UBND huyện). 

Các Nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 

Chín, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo các nội dung về: Sự 

cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh; phù hợp với quy định của pháp 

luật; kỹ thuật soạn thảo văn bản đạt yêu cầu và đúng với chủ trương thực hiện nhiệm 

vụ chính trị địa phương năm 2019 như Kết luận của Hội nghị BCH Đảng bộ huyện 

lần thứ 25. 

Ban Pháp chế kính trình kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 

2016 - 2021 xem xét, quyết định./ 

Nơi nhận:        
- TTr.HU (b/c),  
- TTr. HĐND huyện; 
- UBND, BTTr.UBMT huyện; 
- Các vị ĐB.HĐND huyện; 
- Lưu. 

                                                                           

TM. BAN PHÁP CHẾ 

 TRƯỞNG BAN 
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