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BIÊN BẢN

Kỳ họp thứ Hai mươi hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X,
nhỉệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ Mười Hai mươi hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X, khai
mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm tại Hội trưòmg c, Văn phòng HĐND và ƯBND huyện.

LCHỦTỘAKỲHỌP

1. ông Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện;

2. Bà Đặng Thị Anh Đào, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ
tịch ffi)ND huyện;

IL THƯ KÝ KỲ HỌP
1. Ông Văn Mạnh Trường, Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huyện;
2. Ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
huyện;

3. Bà Nguyễn Tú Anh, Nhân viên Văn phòng HĐND và ƯBND huyện.
in. THANH PHẦN THAM Dự KỲ HỌP
1. Đại biểu HĐND huyện: Có mặt

- Buổi sáng: 33/36 đại biểu, vắng đại biểu piệp Tấn Hiền (đi công tác tại
Huế); đại biểu Trần Thị Lệ Hà (đi học lớp Cao cấp); đại biểu Nguyễn Thị Ngọc
(ông Nội mất).
- Buổi chiều: 34/36 đại biểu, vắng đại biểu Diệp Tấn Hiền (đi công tác tại
Huế); đại biểu Nguyễn Thị Ngọc (ông Nội mất).
2. Đại biểu khách mòi
a) Cấp Trung ương:
- Ông Bùi Đặng Dũng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó chủ nhiệm ủy
ban Tài chính Ngân sách Quốc hội.
b) Cấp Tỉnh:
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 20):

+ Ông Trắn Văn Mứng, ưv TT HĐND tỉnh;

+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, Giám đốc
Công ty TNHH An Bảo;

- Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, Vườn Quốc gia
Phú Quốc.
b) Cấp hĩ4yện
- Các Phó Chủ tịch và ủy viên ƯBND huyện (có mặt 13/14 vị);
- Đại diện Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy;
- Đại diện lãnh đạo các ban, ngành (Chính quyền, Đoàn thể);

- Đại diện lãnh đạo: Ban chỉ huy Biên phònạ cửa khẩu Cảng Dương

Đông, Hạt kiểm lâm, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa An nhân dân, Chi Cục Thi
hành án dân sự huyện;

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: Ngân hàng Nông nghiệp và phát
triên nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và ƯBND huyện;

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể tíiao và Truyền ứianh huyện dự,
đưa tin;

- Nhân viên VNPT Kiên Giang (hỗ trợ kỹ thuật).
c) Cấp xã
- Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo ƯBND các xã, thị trấn;
- Đại diện cử tri của xã Hàm Ninh và xã Bãi Thơm.

IV. NỘI DƯNG KỲ HOP
Để tiến hành làm việc ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chánh VP HĐND và
ƯBND huyện điều hành nghi thức (chào cờ, tuyên bố lý do, giới ứiiệu đại biểu
dự kỳ họp và mời chủ tọa điều hành kỳ họp).
Đi vào nội dung làm việc chủ tọa mời ứiư ký kỳ họp thông qua chương

trình làm việc và được đại biểu thống nhất biểu quyết nội dunệ Chương trình
làm việc kỳ họp có 33/36 đại biêu có mặt, đạt 91/66% so với tông sô đại biểu
HĐND huyện huyện (33/33 đại biểu có mặt, đạt 100%).
Tiếp chương trình ông Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.
* Thông qua các Báo cáo:

- Đại diện TT HĐND huyện báo cáo tình hình tổ chức ứiực hiện nhiệm
vụ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020, chưomg trình công tác năm 2021.
- Đại diện Lãnh đạo ƯBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Quốc năm 2020 và phưomg hướng, nhiệm
vụ năm 2021.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chúih - Ke hoạch, ứiừa ủy quyền của
Chủ tịch ƯBND huyện báo cáo nội dung 02 báo cáo:

+ Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2020, điều
chỉnh dự toán ứiu, chi ngân sách năm 2020 và xây dựng, phân bổ dự toán ngân
sách năm 2021;

+ Báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.
- Đại diện Lãnh đạo ƯBND huyện báo cáo phương hướng và kết quả giải
quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh trước Kỳ họp ứiứ Hai mươi hai
HĐND huyện khóa X.

- Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Báo cáo kết quả
hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát
nhân dân huyện.

- Đại diện Ban thường trực ƯBMTTQVN huyện, thông báo tình hình

hoạt động của Mặt trận tíiam gia xây dựng chính quyền năm 2020, nhiệm vụ
năm 2021.

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, tìiừa ủy quyền của Chủ
tịch ƯBND huyện iTÌnh nội dung 09 Tờ trình:

+ Tờ trình về việc ban hành dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch vốn
đầu tư công tìamg hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách
huyện;

+ Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc
nguồn vốn ngân sách huyện;
+ Tờ trình về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát
gạch vỉa hè đường Trần Hưng Đạo;
+ Tờ ừình về việc phê duyệt Ke hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huỵện Phú Quốc;

+ Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách nhà
nước trên địa bàn huyện;

+ Tờ trình về việc ạiao ƯBND huyện quyết định chủ trưofng đầu tư các

dự án nhóm c sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý ừên địa bàn
huyện Phú Quốc.
+ Tờ trình số về việc điều chinh dự toán chi ngân sách Huyện năm 2020;
+ Tờ trình về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách trên địa bàn và dự
toán thu - chi ngân sách huyện Phú Quôc năm 2021;

+ Tờ trình về việc phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Phú Quốc năm
2021.

- Ông Lê Thành, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo
thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ban KT-XH HĐND
huyện.

- Ông Lê Đình Quảng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo
thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Ban Pháp chế HĐND huyện.

- Ồng Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch

Hội đồng nhân dân huyện gợi ý thảo luận và điều hành thảo luận:

Tại kỳ họp này khônạ có đại biểu gởi nội dung yêu cầu chất vấn, nhưng ở

buổi ứiảo luận có 05 đại biểu có ý kiến ứiảo luận với 13 nội dung liên quan đến
03 lĩnh vực. Qua nội dung được các vị đại biểu thảo luận, Chủ tọa kỳ họp yêu
cầu ông Chủ tịch ƯBND huyện trao đổi làm rõ tại kỳ họp, đối với những nội
dung chưa được làm rõ thì ông Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo

phối hợp khảo sát và tổ chức tíiực hiện trong tíiời gian tới. Ngoài ra, Chủ tọa
mời đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trao đổi làm rõ thêm
các nội dung, vụ việc được đại biểu đặt ra liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
Nhìn chung qua buổi thảo luận tại hội trường các vị đại biểu HĐND
huyện, lãnh đạo ƯBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban đã tìiể hiện tinh tíiần
cầu ứiị, trách nhiệm cao, thẳng thắn trong trả lời, giải quyết được cơ bản các
vấn đề đặt ra tại Kỳ họp.

Nhìn chung, việc tiếp thu, giải trình trả lời ý kiến cử tri được thực hiện
nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn đi vào trọng tâm những
vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm. Thủ trưởng các ngành đã giải trình được nhiều
vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những thiếu
sót, hạn chế trong tổ chức, điều hành và đề ra nhiều biện pháp tổ chức tíiực hiện
tốt hơn trong thời gian tới.
- Sau hoạt động ứiảo luận kết thúc, tíiư ký kỳ họp lần lượt thông qua nội

dun| dự thảo của 10 Nghị quyết, để đại biểu ứiảo luận và biểu quyết từng Nghị

quyết cụ ứiể:
+ Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện
Phú Quốc có 34/36 đại biểu, đạt 94,44% so với tổng số đại biểu HĐND huyện
(34/34 đại biểu có mặt, đạt 100%).
+ Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công tìTing hạn
giai đoạn 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, có 34/36 đại biểu, đạt
94,44% so với tổng số đại biểu HĐND huyện (34/34 đại biểu có mặt, đạt
100%).

+ Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc
nguồn vốn ngân sách huyện, có 34/36 đại biểu, đạt 94,44% so với tổng số đại
biểu HĐND huyện (34/34 đại biểu có mặt, đạt 100%).
+ Nghị quyết về việc Quyết định điều chỉnh chủ trưofng đầu tư dự án Lát
gạch vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, có 34/36 đại biểu, đạt 94,44% so với tổng

số đại biểu HĐND huỵện (34/34 đại biểu có mặt, đạt 100%).

+ Nghị quyết về việc phê duyệt Ke hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Quốc, có 34/36 đại biểu, đạt 94,44%
so với tổng số đại biểu HĐND huyện (34/34 đại biểu có mặt, đạt 100%).
+ Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách
nhà nước trên địa bàn huyện, có 34/36 đại biểu, đạt 94,44% so với tổng số đại
biểu HĐND huyện (34/34 đại biểu có mặt, đạt 100%).
+ Nghị quyết về việc giao ƯBND huyện quyết định chủ trương đầu tư
các dự án nhóm c sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa
bàn huyện Phú Quốc, có 34/36 đại biểu, đạt 94,44% so với tổng số đạỉ biểu
PỈĐND huyện (34/34 đại biểu có mặt, đạt 100%).
+ Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Huyện năm 2020,
có 34/36 đại biểu, đạt 94,44% so với tổng số đại biểu HĐND huyện (34/34 đại
biểu có mặt, đạt 100%).
+ Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách ữên địa bàn và dự
toán thu - chi ngân sách huyện Phú Quốc năm 2021, có 34/36 đại biêu, đạt
94,44% so với tổng số đại biểu HĐND huyện (34/34 đại biểu có mặt, đạt
100%).

+ Nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi ngân sách huyện Phú Quốc
năm 2021, có 34/36 đại biểu, đạt 94,44% so với tổng số đại biểu HĐND huyện
(34/34 đại biểu có mặt, đạt 100%).
V. BỂ MẠC

- ông Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch
HĐND huyện phát biểu Bế mạc kỳ họp.
- Chào cờ bế mạc kỳ họp.
Kỳ họp thứ Hai mươi hai Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc kết thúc
vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2020./.

THƯ KÝ KỲ HỌP

CHỦ TỌA KỲ HỌP

Văn Mạnh Trường

Nguyên Đức Kỉnh

Nơi nhận:
-HĐND,UBNDtỉnh;

- HĐND huyện;
- LĐVP,CV.HĐND;
-Lưu: VT.

