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NGHỊ QUYẾT 

về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy 

Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG 

KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; 

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 bảy HĐND 

huyện Bạch Thông khóa XX , nhiệm kỳ 2021-2026. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những kết quả, giải pháp của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện và các thành viên UBND huyện trong việc trả lời chất 

vấn tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng 

nhân dân huyện đề nghị: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh tại địa phương; đề ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. 

- Đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trong năm 2022 và các năm tiếp theo đảm bảo kế hoạch. Tăng 

cường công tác tập huấn, kiểm tra tháo gỡ những khó khăn trong triển khai, thẩm 

định các chương trình, dự án.  

- Kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý tại các phòng chuyên môn 

bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. 

- Chú trọng đôn đốc, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết trong công tác đánh giá, nhận xét 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện luân chuyển, sắp xếp, điều động 

cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
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2. Đối với lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  

- Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện. 

- Đề ra các giải pháp thiết thực giúp các HTX trên địa bàn huyện hoạt động 

có hiệu quả, nâng cao thu nhập trong thời gian tiếp theo. 

- Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất theo 

chuỗi giá trị đúng kế hoạch đề ra.  

 - Có giải pháp thiết thực để duy trì, nhân rộng và phát triển các mô hình, 

dự án được nhà nước hỗ trợ. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với giống cây trồng, vật nuôi, 

thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.  

- Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp thành 

hàng hóa có thương hiệu, chất lượng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. 

3. Đối với lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng 

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 29/9/2022 của của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông trên 

địa bàn huyện đến năm 2025. 

- Chú trọng phối hợp tuyền truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, 

cá nhân chấp hành nghiêm quy định về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xây dựng không 

đúng quy hoạch, xây dựng không xin cấp phép, xây dựng không đúng giấy phép 

được cấp. 

- Tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về xây dựng 

mới phát sinh; giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài từ những năm trước đây. 

Thực hiện việc cắm mốc lộ giới tại các tuyến đường do huyện quản lý. 

- Tăng cường quản lý, có giải pháp phát huy hiệu quả đối với công trình 

Nghĩa trang nhân dân tại phố Đèo giàng, thị trấn Phủ Thông. 

4. Đối với lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo 

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường học nhằm 

nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bản huyện. 

- Chỉ đạo các trường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi tổ chức cho 

trẻ ăn bán trú. 

- Có giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học nhằm giảm sự chênh lệch 

giữa các trường học trên địa bàn huyện.  

- Nâng cao trách nhiệm quản lý các trường học. Tăng cường tuyên truyền, 

tổ chức kiểm tra, kịp thời xỷ lý nghiêm đối với lãnh đạo quản lý trường học, giáo 

viên có sai phạm trong thực thi nhiệm vụ, gây ảnh hưởng xấu đến đến hình ảnh, 

uy tín nghề giáo. Thực hiện điều động giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục 

đảm bảo khách quan, công bằng, đúng Quy chế. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo tiến 

độ thực hiện tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc 

triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên tăng 

cường tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết; phản ánh kịp thời tâm 

tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Nghị quyết này được HĐND huyện Bạch Thông khoá XX, kỳ họp thứ bảy 

biểu quyết thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022./. 

 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT HĐND tỉnh; 

- LĐ UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các 

cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- LĐ VP HĐND&UBND; 

- Lưu: VT, TH HĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 
  

 
 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Hà 
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