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NGHỊ QUYẾT 

Về chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân  

tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9 
   

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

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 9, Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các kết quả đạt được và gi ải 

pháp, cam kết của Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo 

dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

về: Tiến độ, chất lượng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; phát triển Hợp tác xã nông nghiệp; 

đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung. Về thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục; xây dựng trường học 

đạt chuẩn quốc gia; bảo đảm dinh dưỡng, phát triển thể lực cho học sinh. Về 

quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất để thực hiện 

các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. 

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở 

được trả lời chất vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các 

giải pháp , khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn, cụ thể như sau: 

1. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1.1. Tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 và 

giai đoạn 2016-2020; bảo đảm chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí về kinh tế 
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và tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, 

công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng 

hóa theo chuỗi giá trị; làm tốt công tác dự báo, công tác quy hoạch, sản xuất gắn 

với chế biến và thị trường tiêu thụ; nâng cao sức cạnh tranh và giá trị của các 

sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh. Làm tốt công tác kiểm nghiệm, chứng 

nhận sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất trong sản xuất nông 

nghiệp.  Đẩy mạnh thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Có 

giải pháp cụ thể để quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ 

dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp, trước hết là với sản phẩm Cam sành 

Hàm Yên. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác 

xã nông, lâm nghiệp, thủy sản; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn. 

1.3. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả đầu tư, 

quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh. 

Hoàn thành việc bàn giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung nông thôn theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác các 

công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh; có phương án xử 

lý, khắc phục đối với từng công trình để đảm bảo có đủ nguồn nước, nước hợp vệ 

sinh đạt tiêu chuẩn theo quy định phục vụ sinh hoạt của người dân. Nghiên cứu, 

đề xuất ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp và các 

tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. 

2. Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

2.1. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, hoàn 

thành mục tiêu số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-

2020. Thực hiện nghiêm túc việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng 

cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt đối với các 

trường học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các bậc học. 

 Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Sắp 

xếp lại các điểm trường, lớp học gắn với bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên các trường học; nghiên cứu, đề xuất thành lập thêm các trường phổ 

thông dân tộc nội trú, bán trú để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là người dân 

tộc thiểu số học tập, rèn luyện. 
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Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới 

chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và hướng dẫn, quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Cân đối, bố trí ngân sách và đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội 

để đầu tư xây dựng đủ số phòng học, các công trình phụ trợ, nhất là công trình vệ 

sinh, bếp nấu ăn và bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy và học cho các trường học.  

2.2. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm dinh dưỡng, phát 

triển thể lực cho học sinh; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Tăng cường chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trong việc nuôi 

dưỡng, chăm sóc, tổ chức ăn bán trú cho học sinh, tăng tỷ lệ học sinh ăn bán trú 

tại trường. Khẩn trương triển khai thực hiện chương trình sữa học đường trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. 

3. Về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường  

3.1. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất của tổ chức được giao đất, 

cho thuê đất thực hiện công trình, dự án; bảo đảm  việc sử dụng đất hiệu quả, 

đúng quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối 

với các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất; kịp thời phát hiện, xử lý 

các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất được giao, cho thuê. 

Khẩn trương giải quyết, xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất trái quy 

định của pháp luật, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. 

3.2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc giao đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp, 

công ty chè trả về địa phương cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.  

Xử lý dứt điểm, phù hợp các hồ sơ tồn đọng thuộc phạm vi Dự án xây 

dựng hồ sơ địa chính và cơ sở quản lý dữ liệu đất đai tại các xã, thị trấn của 

huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình. 

Giải quyết có hiệu quả các tranh chấp đất đai phát sinh do việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đúng quy định; tiếp tục cải cách hành chính, 

nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong cung cấp dịch vụ 

công về đất đai. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện 

Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp sau. 
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 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, các văn phòng cấp tỉnh; 

- Thường trực HĐND huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Tuyên Quang;  

- Công báo Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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