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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 25/KH-TTr.HĐND Côn Đảo, ngày 28 tháng 7 năm 2016 
         

KẾ HOẠCH  
BIÊN TẬP, IN ẤN VÀ PHÁT HÀNH  

CẨM NANG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN 
Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

Nhằm giúp cho các vị đại biểu HĐND, các Ủy viên UBND và các cơ quan 
chức năng của huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, có đủ thông tin 
cần thiết để làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tiếp công 

dân năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan; 

Căn cứ kết luận của phiên họp thường lệ tháng 7/2016 của Thường trực 

HĐND huyện ngày 25 tháng 7 năm 2016; 

Thường trực HĐND huyện dự kiến Kế hoạch biên tập, in ấn và phát hành tài 

liệu “Cẩm nang hoạt động của đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, 
nhiệm kỳ 2016 – 2021” như sau: 

I. Danh mục tài liệu:  

1. Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01/6/2016 của UBBC huyện về việc xác 

nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. (3 trang) 

2. Nghị quyết số 01/NQ-TTr.HĐND ngày 24/6/2016 của Thường trực HĐND 

huyện về việc phân chia Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu 
HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. (3 trang) 

3. Số điện thoại và địa chỉ email của 30 vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 

2016. (1 trang) 

4. Nghị quyết số 02/NQ-TTr.HĐND ngày 24/6/2016 của Thường trực HĐND 

huyện về việc phê chuẩn danh sách 05 (năm) Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. (2 trang) 

5. Nghị quyết số 03/NQ-TTr.HĐND ngày 24/6/2016 của Thường trực HĐND 
huyện về việc phê chuẩn danh sách 05 (năm) Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện 

khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. (2 trang) 

6. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 của HĐND huyện về việc 

ban hành Nội quy và Quy chế làm việc của các kỳ họp HĐND huyện Côn Đảo 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (6 trang) 

7. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 của HĐND huyện về việc 
ban hành Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 

2021. (10 trang) 
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8. Nghị quyết số 04/NQ-TTr.HĐND ngày 25/7/2016 của Thường trực HĐND 
huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Côn Đảo 

khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (11 trang) 

9. Nghị quyết số 05/NQ-TTr.HĐND ngày 25/7/2016 của Thường trực HĐND 
huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận chuyên trách HĐND huyện 

Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.(4 trang) 

10. Nghị quyết số 06/NQ-TTr.HĐND ngày 25/7/2016 của Thường trực 

HĐND huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động giám sát của HĐND huyện Côn 
Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (19 trang) 

11. Nghị quyết số 07/NQ-TTr.HĐND ngày 25/7/2016 của Thường trực 
HĐND huyện về việc ban hành Quy chế công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của 

HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (6 trang) 

12. Nghị quyết số 08/NQ-TTr.HĐND ngày 25/7/2016 của Thường trực 

HĐND huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (6 trang) 

13. Nghị quyết số 09/NQ-TTr.HĐND ngày 25/7/2016 của Thường trực 
HĐND huyện về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Pháp chế HĐND huyện 

Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (7 trang) 

14. Kế hoạch công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo 
khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (4 trang) 

15. Nghị quyết của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành chế độ 
đối với hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

II. Số bản in và nơi nhận: 55 quyển 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: 1 quyển; 

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu 
chiến binh, Liên đoàn lao động huyện: 4 quyển; 

3. Các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành 
án Dân sự, Đài TT-TH huyện: 4 quyển; 

4. 30 vị đại biểu HĐND huyện: 30 quyển; 

5. 8 vị Ủy viên UBND huyện (không phải là đại biểu HĐND huyện): 8 quyển; 

6. Các Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và Chuyên viên của 
Văn phòng HĐND và UBND huyện trực tiếp giúp việc cho HĐND huyện: 4 
quyển; 

7. Dự phòng: 4 quyển 

III. Chịu trách nhiệm biên tập và phát hành: 

1. Chỉ đạo biên tập: Thường trực HĐND huyện 

- Chịu trách nhiệm chung: ông Nguyễn Hoàng Tùng 

- Biên tập: ông Lê Minh Nhựt, ông Trần Tấn Đạt; 
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- Kiểm tra việc in ấn và phát hành: bà Nguyễn Thị Trình, bà Đoàn Thị Diệu 
Hiền; 

2. Phát hành và theo dõi việc thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện: ông Trần Hùng Tâm; 

- In ấn, phát hành: bà Bùi Thị Phương Dung, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 

IV. Thời gian phát hành:  

Đầu tháng 8 năm 2016 (sau khi kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành chế độ đối với hoạt động của 
HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

 

Nơi nhận: 
- TTr.HU, UBND, BTTr.UBMT huyện; 
- Các vị ĐB.HĐND huyện; 
- Lưu. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 

Leâ Minh Nhöït 

 


