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Bến Tre, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ
chức trong 03 ngày: 01 ngày họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận các văn
bản trình kỳ họp (ngày 25 tháng 11 năm 2020); 02 ngày họp toàn thể tại hội trường
(ngày 08 và ngày 09 tháng 12 năm 2020).
Tham dự Kỳ họp tại hội trường có: đại diện Văn phòng Chính phủ; các vị đại biểu
Quốc hội tỉnh Bến Tre1; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy; 48/53 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, vắng: 05 đại biểu có lý
do2; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh, thủ trưởng các sở ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban đảng tỉnh, Văn phòng
Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre, Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre, Hội đồng trẻ em cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên
viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan
thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.
Chương trình kỳ họp được tiến hành các phiên sau:
1. Phiên khai mạc và thông qua các báo cáo:
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp đã tiến hành
xem xét các nội dung:
- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
- Báo cáo thẩm tra (tóm tắt) của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia
xây dựng chính quyền năm 2020.
- Hội đồng trẻ em cấp tỉnh phát biểu ý kiến đề đạt nguyện vọng của trẻ em tỉnh
Bến Tre đến Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của nhiều cử tri
quan tâm qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc
hội khóa XIV.

Bà Trần Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội
nghề cá Việt Nam; ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Lệ
Thủy, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Trần Dương Tuấn, nguyên Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2
Các đại biểu: Nguyễn Thị Hồng Nhung (vắng ngày 08/12), Nguyễn Chí Quang, Cao Văn Trọng, Nguyễn Văn Đức,
Dương Thị Diễm Sương.
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2. Phiên thảo luận tại hội trường:
Hội đồng nhân dân tỉnh dành thời gian thảo luận những vấn đề quan trọng liên
quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được nhiều đại
biểu và cử tri quan tâm như: Giải pháp chủ yếu để tổ chức sản xuất nông nghiệp thích
ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến
Tre; giải pháp khôi phục sản xuất gắn với tạo việc làm cho người dân; khai thác, tận
dụng tối đa các nguồn lực và mở rộng thị trường trong, ngoài nước (trong điều kiện
các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các quốc gia, khu vực có hiệu lực);
định hướng phát triển kinh tế hướng Đông của tỉnh Bến Tre; thực trạng và giải pháp để
tăng cường đảm bảo an ninh nông thôn, phối hợp giữa các lực lượng để giữ gìn an ninh
biên giới biển gắn với đấu tranh phòng chống ma túy; lộ trình, giải pháp để triển khai
cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cải thiện chỉ số Cải cách hành chính
(PAR Index), chấn chỉnh đạo đức công vụ và tăng cường quản lý nhà nước ở cơ sở.
Phiên thảo luận có 15 lượt ý kiến, trong đó: 08 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh và 07 ý kiến của các đại biểu sở, ngành.
3. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn:
Phiên chất vấn tại hội trường có 05 câu hỏi của 05 đại biểu về các nội dung:
- Đại biểu Đặng Ngọc Anh: chất vấn Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân
tỉnh về trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân
sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại do hạn mặn mùa khô 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
- Đại biểu Đỗ Minh Đức: chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thực hiện
Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh đối với nội dung về tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre; giải pháp
xử lý đối với Nhà máy này. Định hướng quy hoạch, đầu tư xây dựng các Nhà máy xử
lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
- Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thảo: chất vấn Ủy ban nhân dân tỉnh về giải pháp
cung cấp nước sạch, nước ngọt cho người dân trong năm 2021 và đảm bảo quyền tiếp
cận nước sạch, nước ngọt cho nhân dân tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu,
xâm nhập mặn.
- Đại biểu Nguyễn Văn Quới: chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về việc đẩy nhanh
tiến độ xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.
- Đại biểu Huỳnh Văn Cuộn: chất vấn Giám đốc Sở Y tế về thực trạng chất lượng
nguồn nhân lực ngành y tế của tỉnh hiện nay; kế hoạch, giải pháp đảm bảo nguồn nhân
lực cho ngành y tế.
Kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định ban
hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân
tỉnh, khóa IX.
4. Phiên thông qua Nghị quyết, thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bầu Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bế mạc kỳ họp:
Kỳ họp đã xem xét 22 Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và 06 Nghị quyết
do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình.
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét miễn
nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn
Văn Đức (do chuyển công tác) và ông Nguyễn Hữu Lập (do nghỉ hưu); đồng thời bầu
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Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh
Cảnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Nguyễn Thị Bé Mười, Giám đốc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội.
Kỳ họp đã thông qua 28 nghị quyết:
1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
3. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc
thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tỉnh
Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
5. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre
năm 2021.
6. Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
7. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7
năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C
của tỉnh Bến Tre.
8. Nghị quyết về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2021.
9. Nghị quyết về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng
lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2021.
10. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách
địa phương năm 2021.
11. Nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021.
12. Nghị quyết bổ sung Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020
ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQHĐND và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND đến hết năm 2021.
13. Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật
địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
14. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giám sát, giáo dục người dưới
18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
15. Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
và Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
16. Nghị quyết về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính
sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa
bàn tỉnh Bến Tre.
17. Nghị quyết về việc thông qua phương án đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu
đô thị mới Đồng Khởi, thành phố Bến Tre.
18. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Tiên Thủy thuộc
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
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19. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Tiệm Tôm thuộc
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
20. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung
thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
21. Nghị quyết về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới,
chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
22. Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện
Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
23. Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến
Tre năm 2021.
24. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân
dân tỉnh Bến Tre, khóa IX.
25. Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Lập.
26. Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Đức.
27. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến
Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Minh Cảnh.
28. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến
Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.
Kỳ họp đã thực hiện đầy đủ các phiên họp theo kế hoạch đề ra và đã thành công
tốt đẹp.
Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ
2016 - 2021. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị,
địa phương được biết./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Báo Đồng Khởi, Đài PT - TH Bến Tre;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh, Trung tâm TTĐT;
- Lưu: VT, Ph.
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