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NGHỊ QUYẾT 

Về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10 

 

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

và 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; 

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 

2020; 

Qua xem xét Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo kết quả giám sát số 59/BC-HĐND ngày 25 

tháng 6 năm 2020 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016 - 2020; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo giám sát số 

59/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân 

tỉnh về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các kiến nghị 

qua giám sát về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 2. Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến và giai đoạn 

2021 - 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các 

cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh và đổi mới công 
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tác tuyên truyền bằng nhiều phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp với các 

nhóm đối tượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các 

tầng lớp nhân dân với vai trò là chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới. 

Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu 

quả, gương điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua và thực hiện tốt 

công tác khen thưởng. 

2. Tập trung chỉ đạo, huy động và ưu tiên nguồn lực để triển khai thực 

hiện ở các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, nhằm đảm 

bảo tiến độ thực hiện theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Các xã đã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục giữ chuẩn; chú trọng xây dựng mô hình xã 

nông thôn mới nâng cao, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

3. Chỉ đạo sơ kết hàng năm, tổng kết giai đoạn việc thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới để đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc tình hình 

triển khai thực hiện, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tập thể và cá 

nhân, từ đó đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện Chương trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. 

4. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, khắc phục hạn chế, tồn tại 

được nêu trong Báo cáo kết quả giám sát số 59/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 

2020 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó chú trọng: 

- Chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện 

hoàn chỉnh việc cắm mốc giới xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch 

nông thôn mới tại các xã chưa đạt chuẩn; đồng thời chỉ đạo sở, ngành liên quan 

hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí để lập, điều chỉnh quy hoạch. 

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các 

địa phương tham mưu bố trí vốn để thanh toán nợ các công trình đường giao 

thông nông thôn; đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông 

thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, căn cứ khả năng cân đối của ngân 

sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành 

Nghị quyết về việc tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, chú trọng công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ đối 

với các công trình hạ tầng giao thông đã được đầu tư. 

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương rà soát lại 

cơ sở vật chất trường học để nâng cấp, sữa chữa, có lộ trình đầu tư bảo đảm đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả sử dụng các cơ sở nhà văn hóa xã, 

thôn tại các địa phương; nhân rộng các mô hình khai thác, sử dụng hiệu quả thiết 

chế văn hóa, thể thao ở xã, thôn. 
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- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu điều 

chỉnh, bổ sung việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp để triển khai thực hiện trong 

giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu triển khai có hiệu quả các nghị quyết của 

HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo đúng kế hoạch đề ra: 

Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về phê duyệt chính sách hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị 

quyết số 58/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 về kiên cố hóa kênh nội đồng các 

xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020; … Tiếp tục 

phát triển cơ sở hạ tầng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, giao thông 

nội đồng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã và 

nguồn đóng góp từ nhân dân. Tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu 

tư hệ thống phân phối nước để giải quyết nhu cầu đăng ký sử dụng nước sạch 

của người dân. 

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương tích 

cực hoàn thiện tiêu chí về môi trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư các 

công trình xử lý nước thải, chất thải, hoàn thành các hồ sơ về môi trường; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Tích cực tham mưu các cơ 

chế, chính sách và hướng dẫn, đôn đốc, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, triển 

khai các dự án nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn các huyện; tham mưu cơ chế 

để khuyến khích hình thành các dịch vụ ngoài công lập thu gom rác thải. 

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác phổ 

biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo 

lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực gia đình 

và đời sống xã hội; góp phần nâng cao nhận thức người dân cùng chung sức, 

chung lòng xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, chủ động phối hợp với doanh nghiệp xây 

dựng chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu sử dụng của doanh 

nghiệp; gắn giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm và thực hiện 

tốt an sinh xã hội. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc cho vay vốn giải quyết 

việc làm và các dự án, chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội để kịp thời hướng 

dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành giải ngân kịp 

thời kinh phí khen thưởng cho các xã về đích nông thôn mới. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, 

định kỳ 6 tháng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.  
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Điều 4. 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 này. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên, Hội đồng nhân dân các cấp tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết 

này; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân 

liên quan việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy 

định pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 

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

- Chính phủ;  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Tài chính; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                            
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;          

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;                             

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. (TH, 09) Tấn Duy 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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