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THÔNG BÁO  

Kết quả kỳ họp thứ Ba (kỳ họp   uyê  đề) 

 của H i đồng nhân dân huyện  ô   ảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi, bổ sung một 

s  điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 

2019; Luật hoạt động giám sát của Qu c hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Vào 

lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/10/2021 (thứ Sáu) tại Hội trường HĐND và UBND 

huyện s  28, đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội 

đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp 

thứ Ba, là kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định thông qua các nội dung do 

UBND huyện trình kỳ họp theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Côn 

Đảo tại Tờ trình s  144/TTr-UBND ngày 09/10/2021. Tham dự kỳ họp có 29/30 vị 

đại biểu HĐND huyện khóa XII được triệu tập và các vị khách mời, bao gồm: ông 

Lê Văn Phong – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Anh Nhựt – 

Phó Bí thư Huyện ủy, ông Huỳnh Trung  ơn – Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy 

viên UBND huyện, đại diện ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại 

diện lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng huyện, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Vườn qu c gia Côn Đảo, Ban Quản lý khu du lịch 

qu c gia Côn Đảo, Trung tâm bảo tồn di tích qu c gia Côn Đảo, Trung tâm phát 

triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đồn Biên phòng Côn Đảo. 

Chủ tọa kỳ họp là ông Phan Thanh Biên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện và bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

 au khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Côn Đảo trình bày 03 Tờ trình, 

các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, th ng nhất biểu quyết thông qua những dự 

thảo Nghị quyết cụ thể như sau: 

- Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 

huyện Côn Đảo; 

- Nghị quyết về điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách huyện Côn Đảo năm 2021; 

- Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch v n năm 

2021; 

Toàn văn 03 Nghị quyết của kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) thông qua nêu 

trên đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện Côn 

Đảo. 
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Thường trực HĐND huyện trân trọng thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba (kỳ 

họp chuyên đề) của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến 

toàn thể cử tri huyện nhà được biết, theo dõi, giám sát./. 
 

           
- TTr. HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- TTr. Huyện ủy (b/c);  

- UBND, Ban TTr. UBMT TQVN huyện;  

- Các Ban, các vị ĐB. HĐND huyện;    

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- TTVHTT-TT (phát  trên loa phát thanh);   

- Trưởng 9 khu dân cư;    

- Đăng Cổng TTĐT HĐND huyện;                                        

- Lưu. 

 

TM.   ƯỜNG TRỰ       

PHÓ CH  TỊCH 
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