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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung – Chủ tịch HĐND huyện tại
cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 24.11.2017
Ngày 24.11.2017, đồng chí Lê Tấn Trung – Chủ tịch HĐND đã chủ trì
cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện thường kỳ. Cùng tham dự có các
đồng chí Thường trực HĐND huyện; Phó Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND
huyện; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo Văn phòng
HĐND&UBND huyện.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12.2017;
công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm), HĐND
huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, ý kiến tham gia phát biểu của các thành
viên dự họp, đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch HĐND huyện kết luận một số vấn
đề như sau:
I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 nhiệm vụ trọng
tâm tháng 12 năm 2017:
1. Thống nhất đánh giá tình hình hoạt động tháng 11 và nhiệm vụ tháng
12.2017 trình tại phiên họp. Văn phòng HĐND&UBND huyện căn cứ ý kiến góp
ý của các thành viên dự họp để hoàn chỉnh văn bản, phát hành.
2. Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công
việc thường xuyên theo luật định, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND
huyện tập trung triển khai thực hiện các công việc sau:
- Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối
năm), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức vào ngày 1415/12/2017.
- Tổ chức phiên làm việc với Phòng TC-KH, Chi cục thuế huyện về công
tác thu, chi ngân sách năm 2017 và Kế hoạch thu chi, phân bổ n gân sách năm
2018.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết
của HĐND; các thông báo, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các
Ban HĐND; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri năm 2017.
- Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri qua các kênh thông tin để
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời kiến nghị giải quyết những vấn
đề bức xúc, nổi cộm nổi lên và những nguyện vọng chính đáng của cử tri.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; đôn đốc việc giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng luật định.
- Kịp thời xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các nội dung do
UBND huyện trình.
II. Về kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm), HĐND huyện khóa XI, nhiệm
kỳ 2016 – 2021:
- Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối
năm) trong 02 ngày 14 và 15/12/2017. Địa điểm tổ chức: Hội Trường Huyện ủy.
Để chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện phục vụ kỳ họp, Thường trực
HĐND huyện đề nghị:
- 02 Ban Pháp chế, KT-XH HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ được
phân công có trách nhiệm thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo đúng
quy định. Đồng thời, giao Ban Pháp chế HĐND huyện tham mưu Thường trực
HĐND huyện Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri năm
2017 trên địa bàn huyện.
- Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm in sao tài liệu đầy đủ
và phát hành đảm bảo chu đáo, đúng thời gian quy định; đồng thời chuẩn bị tốt
các điều kiện phục vụ kỳ họp.
- Kỳ họp sẽ được truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc, đề nghị Đài
Truyền thanh - Truyền hình huyện thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, nội
dung, chương trình kỳ họp và chỉ đạo các Đài Truyền thanh cơ sở tiếp âm và phát
lại để nhân dân toàn huyện biết và theo dõi kỳ họp.
III. Về một số kiến nghị, đề xuất của UBND huyện, các đơn vị, địa
phương, Thường trực HĐND huyện có ý kiến như sau:
1. Giao Ban KT-XH HĐND huyện thẩm tra cụ thể về nguồn vốn đầu tư,
tính khả thi, bức xúc và hiệu quả đem lại sau đầu tư của dự án (theo các Báo cáo
của UBND huyện, Tờ trình của UBND xã Quế Xuân 1), báo cáo Thường trực
HĐND huyện xem xét, quyết định, cụ thể:
+ Báo cáo số 404/UBND-BC ngày 23.11.2017 của UBND huyện về đề
xuất nguồn vốn ngân sách huyện để đối ứng xây dựng Nhà ăn tập thể cơ quan
Công an huyện.
+ Báo cáo số 409/UBND-BC ngày 24.11.2017 của UBND huyện về đề
xuất nguồn vốn ngân sách huyện để đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất
Chương trình truyền hình địa phương phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh.
+ Báo cáo số 410/UBND-BC ngày 24.11.2017 của UBND huyện về đề
xuất mức thu và phân chia tỷ lệ % nguồn thu từ nguồn đóng góp ngân sách trong
hoạt động khai thác khoáng sản để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.
+ Báo cáo số 411/BC-UBND ngày 24.11.2017 của UBND huyện về việc
xin điều chỉnh tên, tổng mức, chủ đầu tư và bổ sung danh mục các công trình, dự
án chuẩn bị đầu tư năm 2018 trên địa bàn huyện.

+ Về đề nghị của UBND xã Quế Xuân 1 tại Tờ trình số 98/TTr-UBND
ngày 25.10.2017 xin hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐH14 đi
nghĩa trang nhân dân Núi Đất, xã Quế Xuân 1.
2. Thống nhất theo đề xuất của Phòng TC-KH huyện tại Tờ trình số
447/TTr-TCKH ngày 02.11.2017 về đề xuất hỗ trợ kinh phí để các đơn vị thực
hiện nhiệm vụ (tổng cộng 06 hạng mục công trình, dự án). Giao UBND huyện
giải quyết đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện và các
ngành liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm , không được tái diễn trong việc báo
cáo xin chủ trương của Thường trực HĐND huyện sau khi đã thi công các công
trình, dự án (Công trình: Sửa chữa đập dâng Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 2; xây dựng
hành lang giao thông khu vực trước Trường Tiểu học Đông Phú).
Trên đây là nội dung thông báo kết luận của đ/c Lê Tấn Trung - Chủ tịch
HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện tháng 11.2017, đề
nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện;
Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND
huyện có trách nhiệm giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện./Nơi nhận:
- TT. HU;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các Ban HĐND; Phòng TC-KH huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- CPVP, CV;
- Lưu VT- HĐ.
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