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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ về các văn bản 

 trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Cà Mau, 

 Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 
Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Khóa X, ngày 29 và 

30 tháng 11 năm 2022, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận các văn bản trình kỳ họp. 

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh có mặt thảo luận 44/50 đại biểu.  

Qua thảo luận, đã có 83 lượt đại biểu HĐND tỉnh tham gia phát biểu ý kiến. 

Đa số đại biểu thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp. Ý kiến của đại biểu tập trung vào những vấn đề còn hạn chế, khó 

khăn, phân tích nguyên nhân và đề nghị bổ sung các giải pháp để khắc phục, nâng 

cao hiệu quả trong thời gian tới. Các ý kiến của đại biểu đã được UBND tỉnh, các 

sở, ngành có liên quan tiếp thu, giải trình, làm rõ tại các Tổ, Thư ký kỳ họp không 

tổng hợp vào báo cáo này, chỉ tổng hợp những nội dung góp ý, đề xuất, kiến nghị 

mới hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 

Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã họp với lãnh đạo 

UBND tỉnh thống nhất cho ý kiến các vấn đề qua thảo luận Tổ, Thư ký kỳ họp 

tổng hợp những ý kiến của đại biểu và ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, cụ thể như 

sau:   

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH 

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Đại biểu có một số ý kiến đóng góp và đề nghị UBND tỉnh bổ sung nội dung 

báo cáo phần đánh giá chung những kết quả đạt được năm 2022 và quan tâm, thực 

hiện tốt hơn một số vấn đề trong thời gian tới, cụ thể như sau:  

- Tăng cường các giải pháp thúc đẩy nhằm nâng cao tỷ lệ tăng trưởng kinh 

tế, nâng cao quy mô nền kinh tế và nâng cao tỷ lệ cơ cấu kinh tế lĩnh vực công 

nghiệp, xây dựng, dịch vụ; thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới hiệu quả, 

thực chất hơn; phát triển sản phẩm OCOP đảm bảo đạt chất lượng, sản lượng ổn 

định, giá cả hợp lý và chú trọng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người 

dân; chú trọng chuyển đổi nghề của ngư dân sống ven biển, đánh bắt gần bờ; quan 

tâm chương trình phát triển đô thị, nâng xã Tắc Vân, xã Lý Văn Lâm lên phường, 

quan tâm đầu tư phát triển các đô thị đã được công nhận; kịp thời duy tu, sửa chữa 

lộ giao thông đảm bảo an toàn trong lưu thông của người dân; đẩy nhanh và nâng 

cao chất lượng quy hoạch chung của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư; đẩy mạnh 
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chuyển đổi số trong từng lĩnh vực; có giải pháp, chính sách hỗ trợ, nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

- Quy định tiêu chí xây dựng nông thôn mới thay đổi so với trước đây dẫn 

đến công tác xây dựng nông thôn mới tính bền vững chưa cao. Đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo xây dựng các tiêu chí đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích; 

thường xuyên phúc tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới, để có giải pháp hỗ trợ đảm 

bảo đạt các tiêu chí mới theo quy định. 

- Việc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở còn khó khăn. Đề nghị 

quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện về thiết chế 

văn hóa cơ sở. 

- Có cơ chế tuyển giáo viên ở những bộ môn còn thiếu; tăng cường đầu tư 

mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ chương trình, sách giáo 

khoa mới; cần có giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất 

là dịch bệnh sốt xuất huyết. 

- Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo, chỉ đạo rà 

soát chặt chẽ hộ nghèo theo các tiêu chí. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên 

truyền nâng cao ý thức cho người nghèo vượt khó, vươn lên. 

- Quan tâm tình hình an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn, có giải pháp 

hiệu quả để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân để 

góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  

- Hành vi tham nhũng, tiêu cực ngày càng tinh vi, khó phát hiện, công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải kiên quyết, đảm bảo vừa răn đe, vừa đảm 

bảo hiệu quả, đạt được sự đồng tình cao trong nhân dân. 

- Việc thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ đối với lực lượng công an, cán bộ y tế 

khi huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 một số nơi chưa thực hiện đầy 

đủ theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chi trả đầy đủ, kịp thời.  

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Đại biểu kiến nghị UBND tỉnh quan tâm có giải pháp chỉ đạo xử lý khó khăn 

trong việc chậm trễ thanh, quyết toán, tất toán các công trình, dự án. Khi bố trí các 

dự án đầu tư công, cần lưu ý các yếu tố như: Năng lực của nhà đầu tư, chất lượng, 

hiệu quả sử dụng của công trình, dự án,.... Quá trình thực hiện cần có giải pháp xử 

lý các nhà đầu tư không đủ năng lực, chậm trễ trong giải ngân, triển khai thực hiện 

dự án. 

3. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Đại biểu phản ánh trong thời gian qua một số đơn vị còn có trường hợp thủ 

trưởng ủy quyền cấp phó tiếp công dân định kỳ. Đề nghị UBND tỉnh rà soát, chỉ 

đạo khắc phục. 

4. Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 
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2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Đại biểu đề nghị ngành chức năng cần thông tin đến đại biểu HĐND và cử 

tri kết quả cụ thể việc giải quyết hoặc kết luận đối với những vụ việc tham nhũng 

phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trên địa bàn thời gian qua trên địa bàn 

toàn tỉnh.  

5. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

- Đại biểu phản ánh về việc cấp thẻ căn cước công dân được Cơ quan Công 

an ký hợp đồng với Bưu điện trả kết quả tại nhà. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bưu 

điện không thực hiện giao thẻ căn cước công dân, người dân phải đến xã để nhận. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, có giải pháp khắc phục.   

- Hiện nay, tình trạng tội phạm diễn biến phức tạp (ngư dân bị hành hạ dã 

man trên biển, bạo lực trẻ em, tội phạm giết người tăng,..). Đại biểu kiến nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cần có giải pháp hiệu quả hơn để ngăn 

chặn, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Đại biểu đề nghị bổ sung báo cáo nội dung thực trạng, tình hình tội phạm 

và vi phạm về ma túy và giải pháp cụ thể hơn trong thời gian tới. 

6. Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2022 

- Đại biểu đề nghị bổ sung số liệu phần đánh giá nguyên nhân của hạn chế, 

khuyết điểm (trang 8) về tình trạng viên chức ngành giáo dục, y tế và một số cơ 

quan, đơn vị xin nghỉ việc làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

bộ máy nhà nước. Đồng thời, có giải pháp phù hợp trong thời gian tới. 

- Đề nghị bổ sung báo cáo nội dung về đánh giá trách nhiệm tham mưu của 

các sở ngành và trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng văn bản 

QPPL của địa phương theo phân cấp. 

- Thời gian qua, một số sở, ngành được UBND tỉnh phân công tham mưu 

soạn thảo văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh chưa thực hiện tốt việc tiếp thu ý kiến 

đóng góp tại Hội nghị thẩm tra văn bản các Ban HĐND tỉnh, chưa điều chỉnh, bổ 

sung đầy đủ vào văn bản những nội dung đã tiếp thu, để phục vụ kỳ họp. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khắc phục tình trạng trên. 

7. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Đại biểu đề nghị bổ sung thông tin nguyên nhân cụ thể dẫn đến số biên chế 

viên chức năm 2022 giảm 869 người, so với năm 2021 (18.895/18.026). 

8. Các báo cáo còn lại đại biểu thống nhất không có ý kiến đóng góp, 

gồm:  

- Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh 

Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và 
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phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 

- Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021; 

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021; 

- Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 tỉnh Cà 

Mau; 

- Báo cáo kết quả quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án 

nhóm B, nhóm C. 

II. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP VÀ CỤC THI HÀNH 

ÁN DÂN SỰ 

1. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau về kết 

quả công tác kiểm sát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Đại biểu đề nghị các cơ quan tư pháp quan tâm đến giải pháp khắc phục án 

oan sai và thực hiện đúng quy định về trách nhiệm bồi thường của nhà nước gắn 

với xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân liên quan để xảy ra án oan sai và dẫn đến 

việc phải bồi thường của nhà nước. 

2. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và một 

số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

Đại biểu phản ánh thời gian qua các địa phương gặp lúng túng khi xử lý một 

số vụ việc người dân tái chiếm lại đất sau khi thi hành án, từ đó gây bức xúc trong 

cán bộ và nhân dân. Kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp hiệu quả để khắc 

phục. 

3. Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau về công tác xét 

xử năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023: Đại biểu thống nhất không 

có ý kiến đóng góp. 

III. BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND TỈNH  

1. Báo cáo tình hình tổ chức, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cà Mau năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

- Đại biểu phản ảnh tại một số điểm tiếp xúc cử tri, thành phần cử tri tham 

dự chủ yếu là cán bộ ấp, khóm, người dân ít được mời tham gia. Đề nghị Thường 

trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ VN tỉnh có giải pháp bố trí tăng số 

lượng người dân tham dự các buổi tiếp xúc cử tri. 

- Đề nghị bổ sung phần phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 nội dung 

“Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc xây dựng 

văn bản QPPL để đảm bảo văn bản trình đạt chất lượng, không để phải dừng 

nghiên cứu tiếp”. 

- Đại biểu đề xuất cần có báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các kiến 

nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh để đại biểu HĐND tỉnh nắm, theo dõi. 

2. Các báo cáo còn lại đại biểu thống nhất không có ý kiến đóng góp, 

gồm:  
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- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2022 và 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 

2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 

2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

IV. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 

năm 2023 

Đại biểu cơ bản thống nhất với nội dụng dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, có ý 

kiến đại biểu đề nghị bỏ đoạn văn bản sau Điều 4 của dự thảo nghị quyết “UBND 

tỉnh yêu cầu….”.  

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Cà Mau năm 2023 

Đại biểu có một số ý kiến đóng góp như sau:  

- Tại tiêu chí số 20, tỷ lệ rác thải đô thị, cụm công nghiệp được thu gom xử 

lý đạt 88%; chủ trương thì đảm bảo nhưng có vấn đề hiện nay muốn công nhận xã 

đạt nông thôn mới cần đạt tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn đạt >= 30%; tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử 

dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt >= 50% rất khó đạt. Đề nghị bổ sung vào 

nghị quyết giải pháp quan tâm chỉ đạo thực hiện việc phân loại rác thải rắn, chất 

thải nhựa ở cả đô thị và nông thôn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, để 

các địa phương cụ thể hóa trong quá trình chỉ đạo, thực hiện.  

-  Điều 73, của Luật Tài nguyên môi trường có quy định về xử lý rác thải 

khác, nhưng chưa có giải thích từ ngữ rác thải khác là rác thải gì? Đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy 

định để triển khai cho địa phương dễ thực hiện. 

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ; 

trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi 

giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau   

Đại biểu có một số ý kiến đóng góp như sau:  

- Đề nghị thực hiện đúng theo thẩm quyền HĐND tỉnh được giao tại Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP, đưa ra khỏi dự thảo nghị quyết nội dung quy định mức hỗ 

trợ và phương thức hỗ trợ.   

- Đề nghị cơ quan thẩm định có văn bản xác định thủ tục, hồ sơ nghị quyết 

có đảm bảo theo quy định của pháp luật hay không trước khi trình HĐND tỉnh xem 

xét, thông qua. 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo 
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đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau  

Đại biểu có một số ý kiến đóng góp như sau:  

- Đề nghị xem xét, bỏ điểm g, khoản 4, Điều 3, dự thảo nghị quyết “Đối với 

các văn bản quy phạm pháp luật không tổ chức thẩm định, thẩm tra theo quy định 

thì cơ quan chủ trì soạn thảo được hưởng thêm phần tỷ lệ được chi của cơ quan 

thẩm định, thẩm tra”. Vì định mức phân bổ cho các đơn vị chi theo nhiệm vụ phát 

sinh. Nếu không phát sinh nhiệm vụ thì không thực hiện chi, tạo công bằng cho các 

cơ quan chủ trì soạn thảo. 

- Đề nghị bổ sung thêm chủ thể HĐND các cấp họp thông qua văn bản tại 

điểm d, khoản 4, Điều 3, dự thảo nghị quyết. Về mức chi đối với Nghị quyết của 

HĐND các cấp ban hành, HĐND các cấp họp thông qua văn bản được chi 5% và 

UBND các cấp họp thông qua văn bản được chi 5%; đối với Quyết định của 

UBND các cấp ban hành thì UBND các cấp họp thông qua văn bản được chi 10%. 

- Đề nghị bỏ khoản 5, Điều 3, dự thảo Nghị quyết do Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính đã có quy định.  

- Đề nghị điều chỉnh khoản 1, Điều 5, dự thảo nghị quyết như sau: “Thường 

trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết”; tại khoản 2, Điều 

5 đề nghị điều chỉnh lại như sau: “Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ 

đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh giám sát việc triển khai thực 

hiện nghị quyết”. 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh 

giới hạn của một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn huyện Trần 

Văn Thời, huyện Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

Đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, có 

đại biểu đề nghị cân nhắc việc đổi tên đường “962” thành tên “Trung đoàn 962” tại 

khóm 3, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. Vì hiện nay, đơn vị này thuộc biên 

chế của Quân khu 9 và đang còn hoạt động, vì vậy có cần trao đổi với Quân khu 

trước khi đổi tên nêu trên.  

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối 

với Công an viên bán chuyên trách ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an 

xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp 

được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

Đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, đại 

biểu có ý kiến đề nghị điều chỉnh điểm b, khoản 1, Điều 3, dự thảo nghị quyết như 

sau: “Các ấp có 01 trong 03 tiêu chí sau, được bố trí thêm 01 Công an viên bán 

chuyên trách: Ấp trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự hoặc ấp có từ 350 hộ gia 

đình trở lên hoặc ấp có diện tích từ 1.000 ha trở lên”. 

8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành 
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Đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, đại 

biểu có một số ý kiến đóng góp, như sau:   

- Đề nghị bỏ cụm từ “toàn bộ” tại tiêu đề của Điều 1, dự thảo nghị quyết. 

- Đề nghị điều chỉnh tên Nghị quyết thành:“Nghị quyết bãi bỏ 02 Nghị quyết 

của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành”. 

9. Các dự thảo nghị quyết còn lại đại biểu thống nhất, không có ý kiến 

đóng góp, gồm:  

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 

2021; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 

năm 2023; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2021 - 2025 tỉnh Cà Mau 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dự án cần thu hồi đất 

năm 2023 tỉnh Cà Mau; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi tập huấn, 

bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình 

mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau; 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của 

HĐND tỉnh năm 2023. 

V. Ý KIẾN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

1. Ý kiến của đại biểu đề nghị xem xét, bỏ điểm g, khoản 4, Điều 3, dự thảo 

nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thường trực HĐND đề nghị không 

tiếp thu, giữ như dự thảo. Vì đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong quy 

trình không có thẩm định hoặc thẩm tra thì trách nhiệm cơ quan soạn thảo cao hơn, 

nên quy định như dự thảo là phù hợp. 

2. Ý kiến của đại biểu đề nghị cân nhắc việc đổi tên đường “962” thành tên 

“Trung đoàn 962” tại khóm 3, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển trong dự thảo 

Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh giới hạn của một số tuyến đường đã 

được đặt tên trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tiếp thu ý kiến của đại biểu, đưa ra 

khỏi nghị quyết nội dung đổi tên đường “962”, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, lựa chọn 

đề xuất đổi tên cho phù hợp, trình HĐND tỉnh xem xét vào kỳ họp sau.   

3. Đề nghị tiếp thu các ý kiến còn lại của đại biểu đóng góp cho các dự thảo 
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nghị quyết, cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình kỳ 

họp xem xét, thông qua.  

Ngoài những nội dung Thường trực HĐND, UBND tỉnh thống nhất xử lý đã 

được điều chỉnh vào dự thảo văn bản trình kỳ họp. Những nội dung còn lại đề nghị 

UBND tỉnh và ngành chức năng tiếp thu, giải trình. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại 

các Tổ trước Kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X. Thư ký kỳ họp báo 

cáo HĐND tỉnh./. 

   

Nơi nhận:                                                                       THƯ KÝ KỲ HỌP 
- Thường trực HĐND tỉnh;                              
- UBND tỉnh;  

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, VT. 

                                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG 

                                                                         ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH  

                Trần Văn Trung                  
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