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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4, 

 HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 diễn ra 1,5 ngày bắt đầu từ 

ngày 28 đến ngày 29/12/2021. Tại kỳ họp đã tiến hành chất vấn các nội dung: Công 

tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, GPMB các dự án; 

Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và quản lý bảo vệ rừng; Lĩnh vực giao 

thông vận tải, kết cấu hạ tầng và điện lưới quốc gia; Lĩnh vực tài chính ngân sách 

và chỉ tiêu KTXH năm 2022; Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022; Chính sách 

giảm nghèo, người có công với cách mạng và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người 

lao động bị ảnh hưởng của đại dịch covid-19; Lĩnh vực giáo dục-đào tạo; Địa giới 

hành chính và vấn đề xâm canh, xâm cư; Công tác phòng chống dịch Covid-19;  

Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, xây dựng được cử 

tri và dư luận đánh giá cao. Nội dung chất vấn của các đại biểu đi vào những vấn 

đề nổi cộm, bức xúc, có tính thời sự. Việc trả lời chất vấn nhìn chung thể hiện 

tính nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, ban ngành 

được phân công trả lời chất vấn. Nội dung trả lời chất vấn rõ ràng, cụ thể đúng 

trong tâm, làm sáng tỏ những nội dung cử tri và đại biểu quan tâm. 

 Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo 

các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải 

pháp đã nêu trong nội dung trả lời chất vấn để khắc phục những khó khăn, tồn tại, 

hạn chế nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập 

trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, 

GPMB các dự án: 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho Nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác giao rừng gắn với giao đất 

lâm nghiệp cho nhân dân; Tập trung xử lý các vấn đề về tranh chấp đất đai, đất bị 

chồng lấn, chuyển đổi, sử dụng đất sai mục đích. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý 

nhà nước về tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Tập trung chỉ đạo xử lý rác thải sinh hoạt, vận hành xe chở rác để vận 

chuyển rác thải tại các cụm dân cư dọc theo quốc lộ 48 về bãi rác thải tập trung của 

huyện để xử lý theo quy định. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiên độ công tác GPMB các công 

trình dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Thực 

hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Quỳ 

Châu. 

2. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và quản lý bảo vệ rừng: 

- Tăng cường công tác chỉ đạo để ổn định sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa 

các sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. 

- Tập trung chỉ đạo phát triển tổng đàn gia súc, phòng chống dịch bệnh, đảm 

bảo nguồn cung ứng con giống cho bà con Nhân dân. Duy trì và bảo tồn nguồn gel 

giống Vịt bầu quỳ, giống lợn đen địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế đảm 

bảo hiệu quả và tính bền vững cao. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi hướng cơ cấu rừng trồng từ 

rừng nguyên liệu sang trồng rừng cây gỗ lớn và trồng cây dược liệu. 

- Quan tâm chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới, đưa các bản về đích đạt chỉ tiêu trong năm 2022. 

 3. Lĩnh vực giao thông vận tải, kết cấu hạ tầng và điện lưới quốc gia: 

- Cần rà soát, lựa chọn ưu tiên các hạng mục để đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo 

dưỡng các tuyến đường dân sinh, các công trình phúc lợi hiện nay đã xuống cấp 

- Phối hợp với ngành điện và UBND các xã thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền vận động người dân trong việc hiến đất, giải phóng mặt bằng để kéo hệ 

thống điện lưới quốc gia đến các bản chưa có điện  

- Tập trung chỉ đạo áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo 

mẫu mã thương hiệu sản phẩm đặc sản vùng Quỳ Châu gắn với phát triển du lịch 

sinh thái  

4. Lĩnh vực tài chính ngân sách và chỉ tiêu KTXH năm 2022: 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, 

giảm nợ đọng thuế và chống thất thu trên địa bàn trong năm 2022 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu- chi ngân sách tại UBND 

các xã, thị trấn và các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn 

- Thống nhất các chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2022 như nội dung tờ trình 

của UBND huyện. Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành, các địa 

phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp như trong nghị 

quyết đã nêu 

5. Chính sách giảm nghèo, người có công với cách mạng và hỗ trợ giới 

thiệu việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch covid-19: 

- Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo và chuẩn nghèo theo quy 

định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2021-2025, hướng tới giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ 

nghèo theo chuẩn nghèo mới đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai, minh 

bạch 
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- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các đối tượng người 

có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

người già và trẻ em. 

- Hỗ trợ kịp thời cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Làm tốt công 

tác đào tào nghề và giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động địa 

phương, khuyến khích lao động đi xuất khẩu và làm việc ở nước ngoài. 

6. Địa giới hành chính và vấn đề xâm canh, xâm cư: 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 513 giữa xã 

Châu Bình, huyện Qùy Châu và xã Yên Hợp, huyện Qùy Hợp. 

- Có biện pháp giải quyết phù hợp đối với tình trạng xâm canh, xâm cư của 

người dân ở xã Châu Thành, huyện Qùy Hợp với xã Châu Phong, huyện Qùy 

Châu, tuyệt đối không để kéo dài, gây mất ổn định xã hội. 

7. Lĩnh vực giáo dục-đào tạo: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí mạng 

lưới trường, lớp cho phù hợp với điều kiện của huyện. 

- Có giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng và 

bạo lực học đường trong thời gian tới. 

8. Công tác phòng chống dịch Covid-19: 

-  Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tập trung chỉ đạo 

cơ sở thay đổi và thích ứng an toàn trong công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ lả, không để dịch lây lan diện rộng, đảm bảo kiểm soát tốt dịch 

bệnh trên toàn huyện. 

- Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vắc xin cho người dân, đảm bảo mọi 

người dân đều được tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19. 

9. Các kiến nghị đề nghị tiếp tục giải quyết: 

- Kiến nghị đề nghị tiếp tục giải quyết tại phiên chất vấn: 

+ Cử tri và đại biểu xã Châu Tiến đề nghị Hạt giao thông quản lý tốt hành 

lang an toàn giao thông tuyến QL 48 đoạn qua xã Châu Tiến, khi kiểm tra phát hiện 

trường hợp vi phạm xây dựng công trình lấn chiếm hành lang ATGT phải cùng với 

chính quyền xử lý triệt để, tránh đối phó sau khi lập biên bản xong lại tái phạm. 

+ Cử tri và đại biểu xã Châu Hoàn, Châu Phong đề nghị nâng cấp, tu sửa, bảo 

dưỡng đường giao thông từ bản Lìm, xã Châu Phong đi xã Châu Hoàn. 

+ Về phòng chống dịch Covid 19: Ngành Y tế vào cuộc chưa thực sự quyết 

liệt ngay từ khi bước đầu về dập dịch, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc 

bệnh nền, phương tiện máy móc cho các khu điều trị, Cơ sở thu dung chưa đảm 

bảo. Kết quả xét nghiệm PCR của các đối tượng đã hết thời gian, điều trị chậm dẫn 

đến tình trạng các bệnh nhân sau 3 – 4 ngày mới được về. Đề nghị huyện làm rõ. 

+ Đại biểu đề nghị UBND huyện xem xét bổ sung thêm quy hoạch Trung tâm 

Chính trị huyện. 
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+ Cử tri và đại biểu xã Châu Thuận đề nghị tuyến đường sang bản Thắm 

thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây 

dựng cầu ở tuyến đường này. 

+ Cử tri và đại biểu đề nghị kiện toàn các tổ vay vốn quả Ngân hàng chính 

sách cần gắn với Trưởng các tổ chức đoàn thể và chi hội ở khối, bản. 

+  Cử tri và đại biểu kiến nghị một số hợp tác xã trên địa bàn huyện thành lập 

được hưởng chế độ chính sách nhưng không hoạt động, Đề nghị UBND huyện có 

hướng xử lý. 

+ Cử tri và đại biểu đề nghị huyện rà soát lại diện tích đất rừng nghèo kiệt để 

giao, cấp lại cho nhân dân chưa có đất để sản xuất. 

- Tiếp tục giải quyết những kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 140/BC-HĐND 

ngày 16/12/2021 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện tại các xã, thị trấn của Đại biểu HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2022. 

10. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các tổ đại biểu 

HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc giải trình làm 

rõ và tiếp thu, hứa hẹn thực hiện các ý kiến, kiến nghị đối với Trưởng các phòng 

chuyên môn UBND huyện tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời xây 

dựng kế hoạch, đề cương giám sát các chuyên đề theo chương trình giám sát tại 

nghị quyết HĐND huyện đã ban hành. 

 Trên đây là Thông báo kết luận tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./. 

 
Nơi nhận: 

- TT HU, TT HĐND (b/c); 

- UBND huyện (t/h); 

- UB MTTQ huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng,ban,ngành cấp huyện; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 Lang Văn Đông 
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