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 Kính gửi:  

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

  - Trưởng 09 Khu dân cư. 

   

Triển khai công văn số 61-CV/TCTNCVPCTN ngày 11/8/2022 của Tổ công 

tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện về triển khai thực hiện công văn 

số 1213-CV/BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh ủy; UBND huyện Côn Đảo có ý 

kiến, như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Triển khai, tuyên truyền đến cán 

bộ, công chức, viên chức và người dân Côn Đảo có quyền sử dụng đất thuộc phạm 

vi ảnh hưởng của 10 dự án trọng điểm của tỉnh sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-

2025 (đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; 5 tuyến ven biển (tỉnh lộ 994); đường 

vành đai 4 đoạn qua tỉnh BRVT; đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ 

thị xã Phú Mỹ xuống thành phố Bà Rịa); đường trục chính Bà Rịa - Vũng Tàu (từ 

thành phố Bà Rịa xuống vòng xoay Quốc lộ 51B, 51C thành phố Vũng Tàu); 

đường Hội Bài, Phước Tân (nối Quốc lộ 51 với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng 

Tàu)), để cán bộ, công chức, viên chức người dân hiểu rõ các quy định của pháp 

luật về công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, kiểm kê…, 

không tham gia khiếu kiện đông người. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin 

và Thể thao huyện: Triển khai, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của huyện, trên Trang thông tin điện tử của huyện và các hình thức khác phù 

hợp để người dân Côn Đảo có quyền sử dụng đất thuộc phạm vi ảnh hưởng của 10 

dự án trọng điểm của tỉnh sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025 hiểu rõ các quy 

định của pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, 

kiểm kê…, không tham gia khiếu kiện đông người. 

3. Đề nghị Trưởng 09 Khu dân cư: Triển khai, tuyên truyền qua các cuộc 

họp của Khu dân cư, Tổ dân cư, niêm yết công khai tại Nhà văn hóa khu dân cư để 

người dân Côn Đảo có quyền sử dụng đất thuộc phạm vi ảnh hưởng của 10 dự án 

trọng điểm của tỉnh sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025 hiểu rõ các quy định 
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của pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, kiểm 

kê…, không tham gia khiếu kiện đông người. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Khu dân cư triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. Huyện ủy (b/c); 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng huyện (t/d); 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 



HUYỆN ỦY CÔN ĐẢO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

TỔ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 
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Số 61-CV/TCTNCVPCTN 
Triển khai thực hiện Công văn số 1213-

CV/BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Côn Đảo, ngày 11 tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

- MTTQ, các đoàn thể huyện, 

- Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc. 
 

Thực hiện Công văn số 1213-CV/BNCTU, ngày 09/8/2022 của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy về tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, Thường trực Tổ công tác nội 

chính và phòng, chống tham nhũng huyện có ý kiến như sau: 

UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể huyện và cấp ủy các cơ sở đảng tuyên 

truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân Côn Đảo có quyền sử dụng 

đất thuộc phạm vi ảnh hưởng của 10 dự án trọng điểm của tỉnh sẽ triển khai trong 

giai đoạn 2021-2025 (đường cao tốc Biên Hòa - Vũng  Tàu; 5 tuyến ven biển (tỉnh lộ 994); 

đường vành đai 4 đoạn qua tỉnh BRVT; đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ thị xã 

Phú Mỹ xuống thành phố Bà Rịa); đường trục chính Bà Rịa - Vũng Tàu (từ thành phố Bà Rịa 

xuống vòng xoay Quốc lộ 51B, 51C thành phố Vũng Tàu); đường Hội Bài, Phước Tân (nối Quốc 

lộ 51 với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu)), để người dân hiểu rõ các quy định của 

pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, kiểm 

kê…, không tham gia khiếu kiện đông người.  

Thường trực Tổ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện thông 

báo đến các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c), 

- Thường trực Huyện ủy (b/c), 

- Lưu Văn phòng huyện.VTN 

PHÓ BÍ THƯ 

Kiêm 

TỔ PHÓ TỔ CÔNG TÁC 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Biên 

 




