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NGHỊ QUYẾT 

Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015;  

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XI. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất nội dung trả lời chất vấn 

của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2050/UBND-TH ngày 30/6/2022 về 

việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa XI. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm 

khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp này. 

Điều 2. Đối với các nội dung chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 8 - HĐND 

tỉnh khóa XI, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

thực hiện một số nội dung sau đây 

1. Về việc quản lý, kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón 

và thuốc bảo vệ thực vật:  

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục quản lý thị 

trường tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; kiên quyết đấu tranh với 

các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng 

không đảm bảo chất lượng đã công bố; nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ 

quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. 
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Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, các ngành chức năng cần  

tăng cường nắm tình hình, thông tin để thanh tra, kiểm tra đột xuất những cơ sở 

sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, từ đó kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhất là vi phạm 

về kinh doanh vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, không đúng giá niêm yết. 

- Quan tâm phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật 

tư nông nghiệp và nông dân bằng các hình thức phù hợp. Tuyên truyền, tập huấn 

việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để nông dân hiểu rõ, sử dụng hợp 

lý, an toàn, hiệu quả. 

- Đẩy mạnh thực hiện các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quan tâm xem xét tăng kinh phí từ ngân 

sách phân bổ cho Quỹ hỗ trợ nông dân; xem xét giải quyết kiến nghị về việc thành 

lập quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của tỉnh theo quy định. 

Ngoài các biện pháp quản lý nhà nước, đề nghị Hội Nông dân các cấp, 

Liên minh hợp tác xã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc 

tuyên truyền, vận động nông dân; tổ chức các hình thức liên kết sản xuất nông 

nghiệp, tiêu thụ nông sản cho nông dân; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng 

của nông dân. 

 2. Về việc thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025: 

- Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các địa 

phương để triển khai Đề án về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025 đạt hiệu quả. Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã căn cứ Đề án, thiết kế mẫu được duyệt để lập hồ sơ dự toán, phê 

duyệt, kịp thời phân khai vốn hỗ trợ của nhà nước và triển khai thực hiện theo quy 

định. Phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn ngân sách nhà nước được phân khai mỗi 

năm và phân khai cho giai đoạn 2021 - 2025. 

- Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường 

xuyên kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện việc phát triển giao thông nông 

thôn, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí 

thực hiện các công trình, dự án giao thông nông thôn đảm bảo chặt chẽ, công khai, 

minh bạch, đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, nợ đọng 

trong thực hiện công trình, dự án giao thông nông thôn. Quan tâm công tác duy tu, 

bảo dưỡng đối với các công trình hạ tầng giao thông đã được đầu tư. 
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- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện 

và giám sát việc phát triển giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về 

chính sách hỗ trợ tín dụng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh: 

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền đến các doanh nghiệp có dự án nằm trong 

21 nhóm dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh để thực hiện các thủ tục được hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước 

theo quy định. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp lập thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi giải quyết 

các hồ sơ, thủ tục và phê duyệt, giải ngân đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn, 

điều kiện nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn hàng năm được bố trí để 

thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh.  

- Thường xuyên rà soát, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức 

hỗ trợ phù hợp, đúng quy định nhằm đảm bảo tính khả thi của nghị quyết. 

- Trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 quan tâm rà soát quỹ đất, quy hoạch các khu nông nghiệp 

công nghệ cao trình cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm thu hút, tạo điều kiện để các 

doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, nhất là nông 

nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh việc thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 

Nghị quyết này tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình, theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ 

họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

thông qua./. 

Nơi nhận:        CHỦ TỊCH                             CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;          

- Ban Công tác đại biểu - UBTV Quốc hội;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND,  

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;  

- Các Ban HĐND tỉnh;                                                                                 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND,  

  UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TX, TP; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, (CTHĐ.08b), K.T. 

 

                          

 

 
 

 

       Nguyễn Hoài Anh  
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