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HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO 

  BAN KINH TẾ -XÃ HỘI 
     

         Số:18/BC- KTXH                  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

Côn Đảo, ngày 01 tháng 11 năm 2018 

 

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động năm 2018, chương trình công tác năm 2019 

 của Ban Kinh tế- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện  
                  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động 

giám sát của Quốc Hội và HĐND năm 2015; 

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của 

HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về chương trình hoạt động của 

HĐND huyện năm 2018, Kế hoạch số 48/KH-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của HĐND huyện về những nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2018 của Thường 

trực, hai Ban và 05 Tổ đại biểu HĐND huyện và Kế hoạch số 20/KH-HĐND 

ngày 06/8/2018 về thực hiện kế hoạch công tác chủ yếu 5 tháng cuối năm 2018 

của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 

huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có 07 thành viên: Phó Trưởng Ban 

chuyên trách, Trưởng Ban và 05 Uỷ viên kiêm nhiệm. Ban Kinh tế - Xã hội làm 

việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác với 

HĐND, Thường trực HĐND huyện, thành viên của Ban chịu trách nhiệm cá nhân 

trước Ban về nhiệm vụ, quyền hạn được Ban phân công. 

Trong năm, Ban Kinh tế - Xã hội đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ của Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của 

Ban, của bộ phận chuyên trách và của HĐND huyện, hoàn thành tốt kế hoạch 

công tác năm 2018 mà Ban đã đề ra. Trong năm, ngoài việc tổ chức 04 Hội nghị 

để sơ kết hoạt động của quý và đề ra chương trình công tác trọng tâm cho quý 

sau, Ban tổ chức 04 cuộc họp để triển khai công tác giám sát chuyên đề theo 

Chương trình công tác giám sát của HĐND huyện và 08 cuộc khảo sát các nội 

dung phục vụ thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Bảy, thứ Tám HĐND huyện do 

Thường trực HĐND huyện phân công.  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Về công tác thẩm tra tài liệu 3 kỳ họp trong năm:  

a. Kỳ họp thứ Sáu: Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện tại 

Thông báo số 42/TB-HĐND ngày 10/11/2017, Ban đã thẩm tra 07 Báo cáo và 04 

dự thảo Nghị quyết:  
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- Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội huyện năm 2018; Báo cáo về tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; Dự toán thu – chi ngân sách và phương 

án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 

năm 2018 - 2020; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm, 

sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2017, kế hoạch đầu tư công, mua sắm, 

sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế năm 2018 và nhiệm vụ công tác đầu tư công, 

sự nghiệp kinh tế 3 năm 2018 - 2020; Báo cáo của UBND huyện về công tác thực 

hành tiết kiệm, phòng tránh lãng phí năm 2017, nhiệm vụ công tác thực hành tiết 

kiệm, phòng tránh lãng phí năm 2018; Báo cáo về công tác quản lý, điều hành 

năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả của UBND huyện về việc thực 

hiện các ý kiến kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ Ba, Tư HĐND huyện; kết luận 

của các Hội nghị Thường trực HĐND huyện hàng tháng, của hai Ban hàng quý 

trong năm 2017; Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết về công tác chất vấn 

và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ Ba, Tư HĐND huyện trong lĩnh vực kinh tế - 

xã hội. 

- Thẩm tra nội dung 4 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu - chi ngân 

sách năm 2018; Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản 

và kế hoạch sự nghiệp kinh tế năm 2018; Nghị quyết về Chương trình hoạt động 

năm 2017 của HĐND huyện. 

b. Kỳ họp thứ Bảy: Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện tại 

Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 05/6/2018; Ban đã thẩm tra 07 Báo cáo và 08 

dự thảo Nghị quyết cụ thể là: 

 - Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo về tình hình thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu – chi 

ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu 

tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm, kế hoạch 

đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản, sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2018; 

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công hai năm 2016, 2017, kế 

hoạch đầu tư công 3 năm 2018 -  2020; Báo cáo về công tác quản lý, điều hành 6 

tháng đầu năm 2018; Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các ý kiến 

kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện; kết luận các Phiên họp 

Thường trực HĐND huyện, các Hội nghị hai Ban và các kiến nghị sau khảo sát, 

giám sát của Thường trực và hai Ban HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2018; 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về công tác chất vấn và trả lời chất vấn của 

Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; Ý kiến giải trình 

của các cơ quan có liên quan về ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với lĩnh vực kinh 
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tế - xã hội; Thẩm tra Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách 

địa phương huyện Côn Đảo năm 2017;  

- Thẩm tra 8 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về Chương trình giám 

sát của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ 

phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khoá XI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu; Nghị quyết thông qua Đề án về Tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND 

huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về công tác chất vấn, trả lời chất vấn tại 

Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết phê 

chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Côn 

Đảo năm 2017; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 

2018; Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản và 

kế hoạch sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2018. 

c. Kỳ họp thứ Tám (bất thường) Thực hiện phân công của Thường trực 

HĐND huyện tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 17/7/2018; Ban đã thẩm tra 

02 Đề án và dự thảo Nghị quyết:  

Nghị quyết về chủ trương thực hiện thí điểm việc phụ huynh đóng góp một 

phần để chi trả hợp đồng thuê giáo viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và giáo dục 

trẻ mầm non năm học 2018-2019 do thiếu hụt số lượng người làm việc tối thiểu 

khi số trẻ đến trường tăng (Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 05/7/2018 của UBND 

huyện); Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện 

Côn Đảo (Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện). Ngoài 

ra, tại Kỳ họp Ban tham gia ý kiến về việc đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện cổ phần hóa giai đoạn 2018-2021 theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 

22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thẩm tra và đề xuất tại các Phiên họp Thường trực HĐND huyện: 

 Trong năm, Ban đã thẩm tra và đề xuất với Thường trực HĐND huyện cho 

ý kiến, chủ trương 02 Tờ trình về điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch vốn năm 2018 và 

03 Tờ trình về chủ trương đầu tư công 3 dự án đầu tư trên địa bàn huyện, thẩm tra 

Tờ trình về điểu chỉnh số liệu Quyết toán năm 2017 và  Tờ trình về phương án sử 

dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2017. 

Nhìn chung, công tác thẩm tra của Ban thực hiện nghiêm túc, chất lượng, 

các thành viên của Ban đã nghiên cứu và tham gia ý kiến với tinh thần trách 

nhiệm cao, đề xuất những giải pháp tích cực góp phần phát triển kinh tế, xã hội 

của huyện. Tại các hội nghị thẩm tra, Ban đã mời lãnh đạo các cơ quan xây dựng 

dự thảo báo cáo, tờ trình tham gia để giải trình, thuyết minh làm rõ các nội dung 

cần xem xét, điều chỉnh cho phù hợp trước khi trình Kỳ họp.  
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3. Về công tác giám sát:  

Trong năm 2018 Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ trì 02 cuộc giám sát chuyên đề 

cụ thể: 

a. Giám sát việc chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018 - 2019 theo kế 

hoạch số 05/KH-KTXH ngày 08/8/2018 và quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 

28/8/2018 của Thường trực HĐND huyện. 

Qua giám sát, Ban đã kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát số 11/BC-

KTXH ngày 28/8/2018:  

* Kiến nghị với UBND huyện: 

- Về biên chế và chế độ chính sách : Chỉ đạo Phòng GD-ĐT phối hợp chặt 

chẽ với Phòng NV-LĐ-TB và XH tham mưu cho UBND huyện tiếp tục đôn đốc 

Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT, UBND tỉnh giải quyết biên chế và hợp đồng giáo viên 

giảng dạy, nhân viên phục vụ theo định mức biên chế theo số học sinh thực tế và 

văn bản triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 

ngày 03/8/2018 của HĐND huyện. 

- Về cơ sở vật chất: Chỉ đạo Phòng TC-KH, Phòng TN-MT, Ban quản lý 

ĐTXD và các đơn vị  có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm khởi 

công xây dựng: điểm Trường Mầm non Bến Đầm (giai đoạn 1), Trường Mầm non 

Côn Đảo (khu dân cư số 9) và Trường tiểu học (tại KDC số 3) nhằm khắc phục 

tình trạng quá tải về phòng học hiện nay;  

Chỉ đạo Phòng TC-KH chủ trì, phối hợp Phòng GD-ĐT, Phòng TN-MT 

hướng dẫn, phân công cho các trường chủ động khảo sát, lập kế hoạch trang bị, 

sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường học cho năm học 2019 - 2020 ngay trong 

quá trình xây dựng dự toán ngân sách huyện năm 2019, để kịp triển khai ngay từ 

đầu năm 2019 và hoàn thành việc trang bị, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất 

trường học trước lúc tựu trường năm học 2019 - 2020.  

Chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện phối hợp với Phòng TC-KH và các trường học 

trên địa bàn huyện để tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết, hỗ trợ, bổ sung 

kinh phí dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh các khu nhà vệ sinh trong các trường học, 

tham mưu UBND huyện xem xét việc Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc mượn tạm 

các phòng học chưa sử dụng của Trường THPT Võ Thị Sáu để giải quyết tình 

trạng thiếu phòng học trong năm học 2018 - 2019 trong khi chờ xây dựng trường 

Tiểu học tại khu dân cư số 3; phối hợp Phòng TC-KH, Phòng NV-LĐ-TB và XH 

huyện hướng dẫn cho Trường THPT Võ Thị Sáu và Trường THCS Lê Hồng 

Phong về thủ tục bàn giao biên chế, nhân sự, tài sản, kinh phí,…khi tách trường 

theo quy định.  

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Phòng TN-MT hoàn tất thủ tục bàn giao trụ sở làm 

việc của Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo cho Trung tâm giáo dục 

Thường xuyên - Hướng nghiệp huyện.  
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* Kiến nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo: Tăng cường hơn nữa trách nhiệm chỉ 

đạo đối với các trường trong việc quản lý tài sản công, đặc biệt lưu ý vấn đề đảm 

bảo vệ sinh môi trường trong các nhà trường, tăng cường trách nhiệm trong việc 

chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, quản lý, giám sát của Phòng và các nhà trường đối với 

các dự án sửa chữa nâng cấp và đầu tư mới cơ sở vật chất, mua sắm tài sản tập 

trung của ngành giáo dục;  

Chỉ đạo và kiểm tra các trường, bên cạnh việc tổ chức dạy văn hóa, rèn 

luyện kỹ năng quan tâm hơn nữa việc rèn luyện nhân cách, giáo dục đạo đức lối 

sống, giáo dục lý tưởng cho học sinh. Phòng Giáo dục – Đào tạo và các trường 

phối hợp chặt chẽ với Huyện Đoàn để tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt, dã 

ngoại, giáo dục những kỹ năng cần thiết cho học sinh; làm tốt hơn nữa công tác 

phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội một cách khoa học, dân chủ, không 

qua loa, chiếu lệ nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chăm lo, quan 

tâm ngành giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đến 

trường, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.  

Kiểm tra, hướng dẫn các trường mầm non triển khai thực hiện thí điểm chủ 

trương “Cha mẹ học sinh đóng góp một phần để chi trả hợp đồng thuê giáo viên 

trực tiếp giảng dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non năm học 2018 - 2019 khi 

thiếu hụt số lượng người làm việc tối thiểu do số trẻ đến trường tăng” theo Nghị 

quyết số 10/NQ-HĐND ngày 03/8/2018 của HĐND huyện, nếu trong quá trình 

triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì tham mưu UBND huyện báo cáo 

kịp thời với Thường trực HĐND huyện, HĐND huyện để điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

Đối với các Trường học: Quan tâm khắc phục triệt để tình trạng mất vệ sinh 

ở các khu nhà vệ sinh cũng như khuôn viên trong trường học ngay từ đầu năm 

học, tăng cường việc giáo dục ý thức cho học sinh về giữ vệ sinh chung, bố trí 

người phục vụ dọn vệ sinh hàng ngày và trang bị thêm quạt thông gió và vòi rửa 

trong các khu vệ sinh để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe nhất là đối với sức khỏe 

của học sinh nữ; Tạo điều kiện để giáo viên học tập, nâng cao trình độ về mọi 

mặt, đáp ứng yêu cầu công tác, cần mạnh dạn tham mưu, đề xuất chuyển đổi vị trí 

công tác đối với giáo viên trì trệ, lười tham gia học tập nâng cao trình độ, nhằm 

nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, chất lượng công tác giáo dục, đào tạo đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn hiện nay;  

b. Giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế về quản lý các nguồn 

quỹ vận động nhân dân đóng góp trên địa bàn huyện theo kế hoạch số 06/KH-

KTXH ngày 17/9/2018 và quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 17/9/2018 của 

Thường trực HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát. 

Qua giám sát, Ban đã kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát số 13/BC-

KTXH ngày 16/10/2018:  
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* Đối với UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt nam huyện: Tiếp tục làm tốt 

công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của từng loại quỹ để người dân hiểu, 

đồng tình ủng hộ. Rà soát, kịp thời điều chỉnh bổ sung, sửa đổi nhưng quy chế, 

quy định cho phù hợp với thực tế tình hình địa phương và tiêu chí, mục đích của 

từng nguồn quỹ; Chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát việc chấp hành 

đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của tỉnh đối với các quỹ; 

Lưu ý việc huy động, vận động đóng góp các loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải 

trên tinh thần tự nguyện, không nên ra quy định mang tính bắt buộc đóng góp, 

không được giao chỉ tiêu huy động đối với những quỹ không quy định mức nộp. 

Chỉ đạo các cơ quan được giao quản lý quỹ thực hiện nghiêm túc chế độ tài 

chính, kế toán; công khai các nguồn thu và nội dung chi tiêu các loại quỹ để 

người dân được biết và tham gia giám sát bằng nhiều hình thức phù hợp; Có ý 

kiến với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND tỉnh về việc các đơn vị lực 

lượng vũ trang trên địa bàn huyện không trực tiếp nộp các loại quỹ cho huyện 

nhưng đề nghị được ngành dọc điều phối bổ sung về huyện hàng năm một khoản 

nhất định để các cơ quan chức năng của huyện có nguồn thực hiện việc chăm lo 

trẻ em và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện một 

cách công bằng như các đối tượng khác trên cùng một địa bàn; Đề nghị việc mở 

rộng đối tượng khó khăn đột xuất được hưởng tiền hỗ trợ từ quỹ Vì người nghèo 

và nâng mức hỗ trợ chuyển viện cao hơn so mức hiện hành. 

* Đối với Hội Khuyến học huyện: Có văn bản hướng dẫn các Chi hội 

Khuyến học cơ sở về quy trình, thủ tục kết nạp hội viên theo Điều lệ Hội khuyến 

học huyện Côn Đảo và việc tuyên truyền, vận động về mức thu và đối tượng thu 

hội phí đúng theo Thông báo số 01/TB-HKH ngày 11/9/2014 của Hội Khuyến 

học huyện; Việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng quy định mức chi và đối tượng thụ 

hưởng Quỹ Khuyến học huyện cần được bàn bạc dân chủ, thống nhất trong Ban 

chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện và có sự tham gia ý kiến của 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện để đảm bảo cho hoạt động của 

Hội cũng như việc quản lý, sử dụng Quỹ Khuyến học huyện đạt được sự đồng 

thuận cao của xã hội, định kỳ hàng 6 tháng và năm có báo cáo kết qủa thu – chi 

quỹ về UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và tổ chức niêm yết công khai 

theo quy định. 

4. Về công tác khảo sát: Trong năm 2018 Ban Kinh tế - Xã hội đã chủ trì tổ 

chức 02 đợt khảo sát thực tế: 

a. Khảo sát thực tế, tiếp xúc đối thoại với tiểu thương chợ tạm Côn Đảo   

theo kế hoạch số 02/KH-KTXH, ngày 27/3/2018;  
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Sau khảo sát, đối thoại với tiểu thương và làm việc với các cơ quan chức 

năng có liên quan, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kiến nghị tại Báo cáo số 

02/BC-KTXH ngày 19/4/2018: 

* Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo: 

Ban quản lý chợ Côn Đảo: Có các biện pháp tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục, vận động tiểu thương và người đi chợ chấp hành nghiêm các 

quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ 

sinh chung nơi công cộng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; Phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền việc buôn bán theo 

đúng ngành hàng như dự kiến, chú ý đến chất lượng sản phẩm hàng hoá buôn bán 

tại chợ, chống hàng gian – hàng giả - hàng kém chất lượng – hàng hết hạn sử 

dụng, vận động thực hiện “người tiêu dùng thông thái”; Tăng cường công tác tiếp 

xúc, đối thoại giữa Ban quản lý chợ với tiểu thương để kịp thời nắm bắt, giải toả, 

giải quyết các kiến nghị, phản ánh, đề xuất hợp pháp, chính đáng của tiểu thương, 

kiểm tra và chấn chỉnh việc đặt lắp thùng thư góp ý; Rà soát để điều chỉnh, bổ 

sung và ban hành Nội quy, Quy chế của chợ tạm, trong đó quy định về các mặt 

đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả mặt bằng chợ, xây 

dựng môi trường và nề nếp văn minh thương nghiệp theo hướng tăng cường trách 

nhiệm tự quản của cộng đồng; 

Phòng Kinh tế, Phòng TC-KH huyện, Đội QLTT và các cơ quan có liên 

quan: Kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và việc thực hiện hợp đồng cho thuê mặt 

bằng sạp hàng, quầy hàng tại chợ tạm Côn Đảo, chỉ đạo và kiểm tra Ban quản lý 

chợ kiên quyết thu hồi các sạp hàng, quầy hàng không sử dụng, đang sử dụng 

không đúng mục đích, khắc phục tình trạng đăng ký thuê sạp hàng, quầy hàng để 

giành chỗ rồi cho thuê lại, có thể phát sinh tiêu cực, gây bức xúc cho tiểu thương. 

Trên cơ sở đó, tận dụng mặt bằng để bố trí nơi buôn bán cho những cá nhân hiện 

nay đang lấn chiếm đất nhà nước dựng lều quán trái phép và buôn bán trái phép 

trên lòng, lề đường nhằm khắc phục căn cơ tình trạng này; Phối hợp với Liên 

đoàn Lao động huyện trong việc củng cố tổ chức và tạo điều kiện cho Nghiệp 

đoàn chợ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ - thật sự là tổ chức đại diện và bảo 

vệ cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tiểu thương; Xây dựng phương án, đề 

án xã hội hoá hoạt động quản lý chợ, tạo điều kiện cho tiểu thương tham gia quản 

lý, hoặc giao cho doanh nghiệp quản lý chợ theo những quy định, yêu cầu của địa 

phương, tiến tới tinh giảm biên chế, bộ máy và chi phí quản lý từ ngân sách.  

Phòng Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan: Tiếp tục tăng cường 

công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động tiểu thương và người đi chợ chấp hành 

nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

b. Khảo sát thực tế việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại hai lò giết mổ tại 

khu dân cư số 02 và việc phát huy hiệu quả vốn đầu tư xây dựng Chốt kiểm dịch 

động vật theo kế hoạch số 03/KH-KTXH, ngày 02/5/2018: 
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Tại báo cáo kết quả khảo sát số 03/BC-KTXH ngày 17/5/2018, Ban Kinh tế 

- Xã hội kiến nghị UBND huyện chỉ đạo: 

-  Phòng TN-MT tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và tuyên truyền, 

nhắc nhở các chủ lò mổ có các biện pháp phù hợp khắc phục tình trạng xả nước 

thải (chất thải) trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước và vệ môi 

trường xung quanh khu vực hai lò giết mổ và những hộ lân cận như UBND huyện 

đã cam kết tại kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện; Phối hợp với các cơ quan chức năng 

kiểm tra, lập biên bản và đề nghị UBND huyện kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời 

các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. 

- Phòng Kinh tế, Phòng TC-KH huyện và các cơ quan có liên quan: Phối 

hợp hướng dẫn, hoàn tất các thủ tục, phương án để sớm triển khai việc di dời hai 

lò giết mổ sang Bến Đầm nhằm cách ly nguy cơ ô nhiểm ra khỏi khu dân cư và 

kết hợp phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tránh lãng phí đối với dự án Chốt kiểm 

dịch động vật Bến Đầm. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Khẩn trương kiểm tra và sớm khắc phục 

tình trạng chăn nuôi gia súc gây ô nhiễm các hồ chứa nước ngọt. 

Ngoài ra, thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại 

Công văn số 32/CV-HĐND ngày 24/4/2018 và Công văn số 39/CV-HĐND ngày 

22/5/2018, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức tái khảo sát về những tồn tại, hạn chế 

việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại 02 lò giết mổ và việc phát huy vốn đầu tư 

tại chốt kiểm dịch động vật tại Bến Đầm. 

5. Các hoạt động khác: 

 - Duy trì mối quan hệ phối hợp với Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, tham gia đầy đủ các buổi 

hội ý đầu tuần, Phiên họp của Thường trực HĐND huyện, các cuộc họp, hội nghị, 

các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện theo kế hoạch của Huyện ủy, HĐND và 

UBND huyện và của các đơn vị trên địa bàn tổ chức, duy trì mối quan hệ gắn kết 

giữa các thành viên trong Ban, các Đại biểu HĐND huyện nhằm trao đổi, nắm bắt 

thông tin phục vụ cho công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Trưởng và Phó Ban tham dự các Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các 

Ban của HĐND tỉnh và Thường trực, các ban HĐND các huyện, thành phố tổ 

chức tại Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Châu Đức;  

- Các thành viên của Ban tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt 

động của Đại biểu HĐND huyện năm 2018; tham gia công tác tiếp dân, cử tri nơi 

đại biểu trúng cử, Hội nghị TXCT sau Kỳ họp thứ V và VI của Đoàn ĐBQH tỉnh; 

tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy và thứ Chín của HĐND huyện Côn Đảo 

- Tham gia các cuộc họp tập thể UBND huyện, giao ban khối kinh tế, khối 

VH-XH, giao ban các khu dân cư và các cuộc họp liên quan lĩnh vực công tác của 
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Ban, tham gia cùng các Phòng chuyên môn và các cơ quan có liên quan khảo sát 

việc sữa chữa cơ sở vật chất các trường học và Trạm y tế Bến Đầm - Cỏ ống. 

- Tiếp tục tham mưu cho Thường trực theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết thuộc lĩnh vực mà Ban phụ trách 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐNĐ huyện đã hoàn thành nhiệm 

vụ theo luật định và thực hiện tốt các quy chế tổ chức hoạt động của Ban, của Bộ 

phận chuyên trách và của HĐND huyện, các Nghị quyết của HĐND, Thường trực 

HĐND, chương trình hoạt động của Ban năm 2018 và các nhiệm vụ do thường 

trực HĐND huyện phân công. 

Hoạt động thẩm tra luôn được Ban quan tâm chú trọng, đảm bảo việc thẩm 

tra các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước mỗi Kỳ họp luôn đảm bảo về thời gian, 

tiến độ, chất lượng báo cáo ngày càng nâng lên, các báo cáo của Ban mang tính 

phản biện, thuyết phục, là cơ sở để đại biểu thảo luận và quyết định các vấn đề tại 

Kỳ họp. 

Hoạt động khảo sát, giám sát có nhiều đổi mới, kết hợp nhiều hình thức 

giám sát như; Giám sát trực tiếp, qua văn bản, qua khảo sát thực tế và qua phản 

ánh của nhân dân, kiểm tra sau khi khảo sát, giám sát. Ghi nhận những thành tích 

đạt được, mạnh dạn phản ánh những tồn tại thiếu sót của đơn vị chịu sự giám, 

trên cơ sở đó kiến nghị với Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan có liên 

quan về giải pháp khắc phục. Nhìn chung các ý kiến kiến nghị sau giám sát được 

UBND huyện quan tâm và chỉ đạo thực hiện. 

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019 

Tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được trong năm 

2018, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phấn đấu hoàn thành tốt chức năng  

nhiệm vụ trong năm 2019 với những nhiệm vụ trong tâm như sau: 

1. Hoạt động khảo sát, giám sát: 

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về Chương trình 

công tác giám sát năm 2019 của HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 

– 2021, Ban Kinh tế - Xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát 02 nội dung: 

Giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công và giám sát một số dự án 

đầu tư công trên địa bàn huyện; Giám sát về công tác chuẩn bị năm học mới và 

việc nua sắm tài sản công của ngành giáo dục. Ngoài ra, tuỳ thực tế tình hình và 

phân công của Thường trực HĐND huyện và theo yêu cầu ý kiến phản ánh của cử 

tri, của Ban thường trực Ủy ban MTTTQ Việt Nam huyện, Ban sẽ tổ chức các 

cuộc giám sát, khảo sát khác. 
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2. Hoạt động thẩm tra: 

Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án của UBND huyện trình 

HĐND huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách theo phân công của Thường trực 

HĐND huyện tại hai kỳ họp thường lệ: thứ Chín và Mười của HĐND huyện. 

Ngoài ra Ban sẽ tổ chức các Hội nghị thẩm tra đột xuất theo yêu cầu của Thường 

trực HĐND huyện. 

3. Công tác hội họp:  

Duy trì tổ chức Hội nghị Ban hàng quý để kiểm điểm, đánh giá nhiệm vụ 

công tác quý và rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ cho công tác quý sau, tổ chức 

các cuộc họp trước và sau mỗi đợt giám sát chuyên đề theo kế hoạch. 

Tham dự đầy đủ các buổi hội ý đầu tuần, các phiên họp hàng quý của 

Thường trực HĐND, các cuộc họp của UBND huyện, các đơn vị khi có thư mời 

hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện. 

Tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện, Ban 

pháp chế và các đơn vị khi có thư mời, phối hợp với Ban pháp chế, Văn phòng 

HĐND và UBND chuẩn bị tốt các văn bản trình tại các Kỳ họp HĐND huyện và 

sự điều phối công tác của thường trực HĐND huyện. 

Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban do Thường trực, Ban Kinh tế - Ngân 

sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức, các chương trình bồi dưỡng tập 

huấn nghiệp vụ, các hội nghị, hội thảo do huyện, tỉnh tổ chức. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện./. 

 

Nơi nhận:                                                         
- TTr. HU, TTr. HĐND huyện;   
- UBND huyện; 
- BTTr. UBMT TQVN huyện;                                                               

- Các vị ĐB HĐND huyện;  

- Đăng trên cổng TTĐT của HĐND huyện   

- Lưu;                                                 

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 
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