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NGHỊ QUYẾT 

Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X  

 
 

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;  

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa X. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.  

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả và giải pháp của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên 

và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các cơ quan 

chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 

10 - HĐND tỉnh, khóa X. 

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tập trung 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; cụ thể như sau:  

1. Về giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho một bộ phận 

nhân dân trên địa bàn tỉnh vào cuối mùa khô: 

- Rà soát các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, đẩy nhanh tiến độ thi 

công các công trình thủy lợi đã được bố trí vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và ngân 

sách Trung ương hỗ trợ, sớm đầu tư hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng, 

phục vụ cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân. Trong đó: 

+ Khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành Công trình cấp 

nước Tân Xuân và Mương Mán; đồng thời, tiếp tục triển khai nhanh các danh 

mục công trình cấp nước còn lại thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (Chương 

trình WB) đã được UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê 

duyệt để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2020 và 2021.  

+ Khẩn trương triển khai khởi công 12 công trình cấp nước tập trung đầu 

tư mới sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn 
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mới theo kế hoạch năm 2020; trong đó, phấn đấu hoàn thành 11 công trình đưa 

vào sử dụng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô 

năm 2021. 

- Các cơ quan chức năng có kế hoạch, phương án phân phối, điều tiết 

nguồn nước hợp lý hàng năm, ưu tiên cấp nước theo thứ tự: (i) phục vụ sinh 

hoạt; (ii) phục vụ chăn nuôi; (iii) phục vụ trồng trọt.  

- Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, 

hướng dẫn các hộ dân ở khu vực chưa có điều kiện đầu tư công trình cấp nước 

tập trung và các chủ trang trại chủ động xây dựng, mua sắm bể chứa tích trữ 

nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2021 và những năm tiếp 

theo; trong đó:  

+ Vận động các hộ dân mua, trang bị các bồn chứa nước; vận động các 

chủ trang trại đào ao chứa nước với dung tích khoảng từ 50.000m
3
 - 

100.000m
3
. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình có hiệu 

quả trong việc tích trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô. 

+ Có giải pháp khả thi để giải quyết cho các hộ dân thiếu nước sinh hoạt 

nhưng gặp khó khăn về tài chính được vay tiền mua bồn, xây bể chứa nước sinh 

hoạt (trong đó có giải pháp hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các hộ dân).  

- Tăng cường các biện pháp cung cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân, 

du khách và các hoạt động dịch vụ tại huyện đảo Phú Quý; ưu tiên, khuyến 

khích phát triển các mô hình lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ nhu cầu 

nước sinh hoạt và dịch vụ cho nhân dân và du khách trên đảo.  

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt tập 

trung tại các đô thị và các khu dân cư tập trung ở nông thôn phù hợp với tình 

hình và nhu cầu thực tế. Tiếp tục sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và tăng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 

tỉnh để đầu tư các công trình cấp nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, kiến nghị Trung ương tiếp tục đưa Bình Thuận 

vào danh sách các tỉnh được tiếp nhận và triển khai Chương trình WB giai đoạn 

2021 - 2025, để đầu tư mới, nâng cấp các nhà máy nước đã có, mở mạng một số 

hệ thống nước sinh hoạt lấy nước ổn định từ công trình hồ chứa thủy lợi trong 

giai đoạn trung hạn 2021 - 2025. 

2. Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia 

đình, cá nhân theo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ 

liệu quản lý đất đai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-

UBND ngày 01/4/2009 (sau đây gọi tắt là Dự án): 

- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên 

quan, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm 

vụ được giao tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh 

và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, khẩn trương chấn chỉnh, khắc 

phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót được nêu tại Kết luận Thanh tra số 22/KL-

TTBT ngày 25/12/2019 của Thanh tra tỉnh để bảo đảm thực hiện hoàn thành Dự 

án theo đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.      
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- Xác định nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoàn thành Dự án là trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, trong đó ngành Tài nguyên và Môi trường giữ vai trò 

chủ đạo, chịu trách nhiệm chính. Tăng cường tuyên truyền, vận động để người 

sử dụng đất hiểu rõ các quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của 

mình trong việc tham gia thực hiện Dự án, nhất là thực hiện nghĩa vụ đăng ký 

đất đai lần đầu và đăng ký biến động về đất đai theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tinh thần, thái 

độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thuộc 

Dự án, tránh tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực.  

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định cụ thể thuộc thẩm quyền của 

tỉnh theo phân cấp của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công 

tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thuộc Dự án, nhất là công tác kiểm tra, xác minh, xác 

nhận của UBND cấp xã và công tác thẩm tra, xác minh, kết luận hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. 

3. Về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy: 

- Chính quyền, mặt trận, đoàn thể các địa phương trong tỉnh cần quan tâm 

hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính 

trị và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt 

là cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp 

đối với công tác này. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến 

thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy, về tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác 

hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới trong các tầng lớp 

nhân dân; tập trung chủ yếu vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật 

tự, lứa tuổi thanh thiếu niên, các đối tượng nghiện và đối tượng có nguy cơ thực 

hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, phát huy, nhân rộng 

các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy đạt hiệu quả. 

- Tăng cường sự phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và công tác quản lý sau cai nghiện tại 

nơi cư trú. Đảm bảo các điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ sở điều 

trị nghiện ma túy tỉnh. Chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ, giải quyết việc làm cho 

người nghiện sau cai nghiện. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác lập hồ sơ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện 

pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định pháp luật. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn và đối tượng 

nghiện ma túy. Phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh các đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, 

không để phát sinh những điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp; ngăn chặn có hiệu 
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quả nguồn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. Chú trọng chuyển hóa 

thành công, bền vững các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Tăng cường 

công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều 

kiện về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi chứa 

chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Nghiên cứu, bố trí kinh phí ngân sách tỉnh để tiếp tục đầu tư mở rộng, 

nâng cấp Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đáp ứng yêu cầu tiếp nhận học viên 

cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện trong thời gian đến; quan tâm đầu 

tư xây dựng Cơ sở cắt cơn nghiện đạt tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương 

tại các địa phương cấp huyện để đảm bảo thực hiện công tác cai nghiện ma túy 

tại gia đình. 

Điều 2.  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu 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 các kỳ họp sau. 

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 các 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 thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ 

họp thứ 10 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2020 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;  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND,  

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;  

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

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

- Các Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh; 

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

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, (TH 09b), K.T. 

                          

 

        
 

 

 

       Nguyễn Mạnh Hùng 
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