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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11
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 11 - 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: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và các cơ quan chuyên môn khác
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân
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 việc bố trí vốn đầu tư công cho Chương trình nước sạch trên địa bàn
tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm bảo đảm giải quyết tình hình thiếu nước
sinh hoạt cho nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo:
- Các sở, ngành liên quan và các địa phương chủ động rà soát, tổ chức khảo sát
thực tế để nắm bắt nhu cầu đầu tư các công trình nước sạch, nhất là tại những vùng bị
khô hạn nghiêm trọng; đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc, tiêu chí, định
mức phân bổ vốn và thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư công theo đúng quy định pháp
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luật hiện hành. Yêu cầu các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025
và năm 2021 chuẩn bị tốt công tác lập hồ sơ, phê duyệt dự án, đền bù giải phóng mặt
bằng ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện các dự án nước sạch đảm bảo chặt chẽ,
đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, sớm đưa công
trình nước sạch vào sử dụng, phục vụ kịp thời cho người dân nhằm khắc phục tình
trạng thiếu nước trong mùa khô.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị việc bổ sung thêm các nguồn
vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, vốn ODA và lồng ghép vốn các chương trình khác
phù hợp để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự trang bị các bồn chứa
nước, các chủ trang trại đào ao tích trữ nước để chủ động nguồn nước sinh hoạt và sản
xuất vào mùa khô. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan bên cạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ tư
vấn kỹ thuật cho các hộ dân và chủ trang trại trong việc trang bị bồn chứa nước, đào
ao trữ nước, cần nắm bắt tình hình thực tế để có những giải pháp linh động phù hợp
với thói quen, tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân; cân đối, bổ sung vốn cho
Ngân hàng Chính sách xã hội và giải quyết kịp thời những vướng mắc về trình tự, thủ
tục để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn mua bồn, xây bể chứa
nước theo chủ trương của tỉnh.
- Nghiên cứu, có giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hệ thống
cấp nước sạch góp phần giải quyết tình hình thiếu nước cho nhân dân vào mùa khô.
2. Về tình trạng một số cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng
lề đường ở các khu dân cư tập trung, nhất là ở các đô thị lớn, làm ảnh hưởng đến
mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và môi trường sống của cộng đồng dân
cư; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương tập trung
thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy
hoạch, trật tự xây dựng và quản lý phát triển đô thị; trên cơ sở đó, tổ chức kiểm tra,
kiểm soát, đánh giá lại toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên
địa bàn tỉnh để khắc phục những bất cập, bức xúc hiện nay; đồng thời thực hiện đạt kết
quả nội dung kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số
532/HĐND-TH ngày 28/7/2020 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020,
sớm có thông báo cho các cơ sở kinh doanh có tập kết vật liệu xây dựng cồng kềnh như
sắt, thép, đá, gạch, cát, sỏi, xi măng khối lượng lớn… đưa ra khỏi các khu dân cư tập
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trung để không ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư đô thị (hoàn thành trước
ngày 01/7/2021).
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an
toàn giao thông và vệ sinh môi trường đến các tầng lớp nhân dân. Yêu cầu các doanh
nghiệp, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ nghiêm các yêu
cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật; nhất là phải thực hiện
các biện pháp như: rào chắn, giữ gìn vệ sinh công cộng, đảm bảo không gây ô nhiễm
môi trường xung quanh và cảnh quan đô thị; đặc biệt, các cơ sở kinh doanh vật liệu
xây dựng cồng kềnh phải có địa điểm kinh doanh phù hợp theo quy định.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết theo quy
định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng và các mặt
hàng cồng kềnh khác cố tình vi phạm các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao
thông, môi trường.
- Về lâu dài, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị theo quy định; theo đó không quy
hoạch hoặc đưa ra ngoài quy hoạch đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng
không phù hợp, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng cảnh quan đô thị.
3. Về tình hình ô nhiễm môi trường tại Trại nuôi heo Làng Việt Nam tại
thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo
các sở, ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt một số vấn đề sau:
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó
có các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm nâng cao nhận
thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân; khuyến khích sự tham gia
tích cực của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường tại cơ sở.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các
quy định về bảo vệ môi trường của các trang trại chăn nuôi heo đã đi vào hoạt động;
xem xét, tạm đình chỉ hoạt động đối với trường hợp chủ trang trại chưa hoàn thành các
công trình bảo vệ môi trường cho đến khi hoàn thành theo đúng yêu cầu. Xử lý nghiêm
đối với các chủ trang trại cố tình không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo
quy định và các yêu cầu qua kiểm tra của cơ quan chức năng; trường hợp chủ trang trại
tái vi phạm hoặc cố tình kéo dài thời gian thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm môi
trường thì phải đình chỉ hoạt động.
Riêng đối với trang trại nuôi heo của Công ty TNHH Làng Việt Nam, Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
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đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
tại Công văn số 4337/UBND-KT ngày 06/11/2020; yêu cầu Trang trại chăn nuôi heo
công nghệ cao Làng Việt Nam khẩn trương hoàn thành các công trình bảo vệ môi
trường; tổ chức cuộc họp với người dân khu vực chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi từ hoạt
động chăn nuôi của Trang trại để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân tại khu
vực này; trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất các phương án giải quyết theo đúng quy
định pháp luật (bao gồm: giảm đàn hoặc tạm ngừng hoạt động, kể cả việc chấm dứt
hoạt động, thu hồi dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo
số 1113-TB/VPTU ngày 06/10/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy).
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành chức năng,
Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát lại quy hoạch ngành chăn nuôi để đưa vào quy
hoạch chung của tỉnh trong thời gian đến. Trong đó, lưu ý phải rà soát kỹ khu vực
không được phép chăn nuôi và khoanh vùng lại cho phù hợp, chú ý đến yếu tố môi
trường, điều kiện thực tế của địa phương, điều kiện tự nhiên, địa hình, khu dân cư, phân
loại gia súc, gia cầm,.... và nhất là đảm bảo khoảng cách phù hợp với khu dân cư. Đồng
thời, nghiên cứu xây dựng, trình cấp thẩm quyền thông qua quy định về khu vực cấm
chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi. Trước mắt, trong thời gian chờ rà soát
quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Công văn số 5148/UBNDKT ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng việc chấp thuận đầu
tư mới các dự án chăn nuôi heo trên địa bàn.
4. Về việc thực hiện quy hoạch và làm dự án dân cư khu vực phía Nam
đường Lê Duẩn (thành phố Phan Thiết); Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo
thực hiện một số nội dung sau:
- Chỉ đạo xác định, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan và xử
lý theo đúng quy định trong công tác chuẩn bị triển khai để Dự án kéo dài.
- Chỉ đạo các sở ngành chức năng, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và
các đơn vị liên quan tổ chức rà soát cụ thể việc triển khai, khả năng cân đối vốn đầu tư,
hiệu quả, tính khả thi và đánh giá tác động về kinh tế - xã hội của dự án đã phê duyệt;
đồng thời rà soát quy hoạch xây dựng khu vực này. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất
các phương án, phân tích sâu kỹ điều kiện thực tế, sự thuận lợi - khó khăn, tính khả thi
của từng phương án, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; báo cáo, đề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh để xem xét, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến chậm nhất đến cuối tháng
12/2020. Quá trình đề xuất các phương án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên
cứu, phân tích kỹ giải pháp bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân trong vùng dự án.
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Sau khi có phương án chính thức, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị, địa phương liên quan thông báo công khai cho cộng đồng dân cư tại khu vực
ảnh hưởng của dự án; thời gian hoàn thành trước ngày 01 tháng 03 năm 2021.
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 trong năm 2021.
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
11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông
qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

