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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số: 40/TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Côn Đảo, ngày 02  tháng 11 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp thứ 15 Thường trực HĐND huyện  
 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 

30/10/2017, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch HĐND huyện, đã chủ trì Phiên họp 

thứ 14 của Thường trực HĐND huyện. Tham dự Phiên họp có 5/5 thành viên Thường 

trực HĐND huyện;  

Tham dự phiên họp còn có: 

+ Ông Lê Văn Đức – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; 

+ Ông Lê Văn Phong – Chủ tịch UBND huyện; 

+ Ông Võ Văn Việt – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;  

+ Phó Trưởng Ban Pháp chế và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;  

+ Tổ Trưởng, Tổ Phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Phòng Kinh tế, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ - LĐTB và Xã hội, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn 

hóa và Thông tin. Thừa lệnh Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện thông báo kết quả Phiên họp như sau: 

1. Thường trực HĐND huyện thống nhất với kết quả công tác, hoạt động của 

HĐND huyện tháng 10/2017 và dự kiến công việc tháng 11/2017 của Thường trực, 02 

Ban và HĐND huyện; thống nhất với Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện 

do Bộ phận chuyên trách dự thảo, giao Bộ phận chuyên trách ban hành Kế hoạch tổ 

chức Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện và các văn bản khác có liên quan để triển khai thực 

hiện. 

2. Thường trực HĐND huyện đồng ý với các nhận định, đánh giá và kiến nghị 

của Ban Pháp chế về kết quả giám sát tình hình đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, 

đường thuỷ nội địa và của Ban KT-XH về kết quả giám sát một số nội dung quản lý 

nhà nước đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyên. Thống nhất chuyển nội dung 

giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND huyện trong lĩnh vực kinh tế 

- xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay sang thực hiện vào đầu năm 2018. Ban KT-XH tham 

mưu Thường trực HĐND huyện bố trí thời gian thích hợp để tổ chức giám sát 2 nội 

dung HĐND huyện đã giao nhưng Thường trực HĐND huyện chưa thực hiện trong 

năm nay được như: giám sát việc chấp hành Luật Đầu tư công năm 2015; giám sát việc 

xây dựng các khu dân cư an toàn, phòng chống các loại tệ nạn xã hội. 
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3. Sau khi nghe UBND huyện và các Phòng chuyên môn báo cáo giải trình việc 

thực hiện kết luận Phiên họp 13, 14 của Thường trực HĐND huyện: Về việc cưỡng chế 

thực hiện các Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai – xây dựng; việc khắc 

phục những bất cập về an ninh, trật tự, vệ sinh công cộng khu vực Chợ tạm. Phiên họp 

đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn chất vấn về trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có 

liên quan và Thường trực HĐND huyện đã thống nhất kết luận: 

a. Yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tiếp tục 

thực hiện các nội dung theo kết luận của Phiên họp thứ 13 Thường trực HĐND huyện 

(Thông báo số 34/TB-HĐND ngày 31/8/2017): về việc cưỡng chế thực hiện các Quyết 

định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai – xây dựng; việc khắc phục những bất cập 

về an ninh, trật tự, vệ sinh công cộng khu vực Chợ tạm và báo cáo kết quả thực hiện tại 

Phiên họp thứ 16 Thường trực HĐND huyện, dự kiến vào cuối tháng 11/2017.  

b. UBND huyện khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn tất các thủ tục để 

tháo dỡ giải toả mặt bằng khu nhà Liên cơ cũ (UBND tỉnh đã đồng ý về chủ trương tại 

Công văn số 6344/UBND-VP ngày 11/7/2017 và Sở Tài chính đã hướng dẫn về thủ tục 

tại Công văn số 2499/STC-QLGCS ngày 27/7/2017) để bố trí làm bãi đỗ xe và bố trí 

nơi buôn bán cho các hộ hiện đang lấn chiếm vỉa hè để buôn bán tại lô K và xung 

quanh chơ tạm do chợ tạm không đủ mặt bằng để bố trí, rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh 

việc bố trí mặt bằng cho các hộ tiểu thương trong chợ tạm hiện nay.  

c. UBND huyện chấn chỉnh hoạt động của Ban ATGT huyện một cách thiết thực 

và hiệu quả. Trước mắt khẩn trương có kế hoạch di dời các phương tiện giao thông 

đường thủy không đủ điều kiện hoạt động về bãi tập kết, không cho hoạt động để đảm 

bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. 

Thừa lệnh Chủ tịch HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo ý kiến kết luận của Phiên họp thứ 15 Thường trực HĐND huyện đến các cơ quan, 

đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TTr. Huyện ủy; 

- Các thành viên TTr. HĐND huyện; 

- BTTr. UBMTTQVN huyện; 

- 2 Ban HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện; 

- Lưu VT- TH; 

  ĐẠT/TBKL/2017 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 


