
HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-BKTXH   Côn Đảo, ngày  11  tháng  5  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường 

và các dự án, đề án đầu tư liên quan đến môi trường trên địa bàn huyện 

(giám sát chuyên đề) 

 
 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân 

(HĐND) huyện về ban hành Chương trình công tác giám sát năm 2022 và 

Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi 

trường và các dự án, đề án liên quan đến môi trường trên địa bàn huyện gồm: 

1. Bà Nguyễn Thị Trình – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, 

Trưởng đoàn. 

2. Ông Lâm Tiến Đạt – Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó 

trưởng đoàn. 

3. Ông Võ Minh Thuận - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, 

thành viên. 

4. Ông Đỗ Hoài Nam - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, thành 

viên. 

5. Bà Phạm Thị Mỹ Tố Uyên - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, 

thành viên. 

6. Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện,  

thành viên. 

7. Bà Phạm Thị Tám - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, thành 

viên. 

- Kính mời đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia với tư cách là thành 

viên của Đoàn giám sát gồm:  
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1. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

2. Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện. 

3. Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện 

4. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện 

5. Đại diện lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 

Điều 2. Nội dung, phạm vi, hình thức, đối tượng và thời gian giám sát 

1. Nội dung, phạm vi giám sát: công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi 

trường và các dự án, đề án đầu tư liên quan đến môi trường trên địa bàn huyện cụ 

thể:  

- Công tác thu gom, xử lý rác thải bao gồm (rác thải sinh hoạt, rác thải xây 

dựng, rác thải nguy hại và các loại rác thải khác,…). 

- Công tác thu gom và xử lý nước thải của huyện. 

- Các dự án, đề án về môi trường đã, đang được đầu tư trên địa bàn huyện. 

2. Hình thức giám sát bao gồm:  

- Trên cơ sở xem xét Báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát, Đoàn giám 

sát sẽ tổ chức giám sát thực tế một số dự án/công trình đã, đang được đầu tư liên 

quan đến môi trường trên địa bàn huyện, giám sát thực tế một số tuyến đường, 

một số bãi biển, Bãi Nhát, nhà máy xử lý nước thải khu trung tâm,… 

- Sau khi xem xét các báo cáo, giám sát thực tế Đoàn sẽ tổ chức buổi làm 

việc với các đơn vị chịu sự giám sát để nghe báo cáo, giải trình bổ sung làm rõ 

những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm. 

3. Các đơn vị chịu sự giám sát:  

- Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường: Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện; công tác phối hợp kiểm tra xử lý giữa cơ quan quản lý nhà 

nước và lực lượng chức năng có liên quan,…Các dự án, đề án về môi trường do 

Phòng làm chủ đầu tư. 

- Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng: Về Dự án Hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo và dự án Xử lý ô nhiễm chất thải rắn 

tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ tại khu vực Bãi Nhát; kiên cố hoá 

các tuyến mương thu gom nước trên địa bàn. 

4. Thời gian giám sát: Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo kế 

hoạch, dự kiến hoàn thành trước ngày 01/6/2022. 

Điều 3. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 

khoản 2 điều 80 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 
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Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm 

bảo đúng nội dung giám sát; kết thúc đợt giám sát báo cáo kết quả về Thường trực 

HĐND huyện, HĐND huyện và thông báo kết quả giám sát đến đơn vị chịu sự 

giám sát theo quy định.  

Đoàn giám sát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải tán sau khi đã 

hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí phục vụ công tác giám sát do Văn phòng huyện 

đảm bảo theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, các thành viên Đoàn giám sát 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- UBND; UB.MTTQVN huyện; 

- Các thành viên Ban KT-XH HĐND huyện; 

- Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Đăng Cổng TTĐT của HĐND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-05-11T13:43:10+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Nguyễn Thị Trình<trinhnt@condao.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-05-11T13:52:07+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO<hdndcondao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-05-11T13:52:34+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO<hdndcondao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




