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PHỤ LỤC 

Phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri  do UB MTTQ tỉnh tổng hợp 

(Kèm theo Văn bản số:               /UBND-TH ngày          /9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

1.  

Cử tri huyện Si Ma Cai đề nghị: HĐND tỉnh thông qua dự án trồng rừng trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 để khuyến khích phát triển dự án trồng rừng vì hiện 

nay công tác trồng rừng gặp nhiều khó khăn, không có chính sách hỗ trợ, việc xã 

hội hóa trồng rừng không hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính, 

UBND huyện Si Ma 

Cai 

2.  
Cử tri huyện Bắc Hà: Đề nghị tỉnh cấp kinh phí cho một số hạng mục cơ sở hạ tầng 

như: nâng cấp tuyến đường giao thông, xây dựng cầu, bờ kè do đã bị lũ làm hư 

hỏng gây ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân và an toàn của các hộ dân. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính, UBND 

huyện Bắc Hà 

3.  
Cử tri huyện Bắc Hà: Đề nghị tỉnh sớm xem xét đo đạc, khoanh vẽ, quy chủ đối với 

các diện tích rừng được giao. Chỉ đạo UBND xã giao cho người dân quản lý diện 

tích rừng đúng quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND huyện 

Bắc Hà 

4.  Cử tri huyện Bảo Thắng: Đề nghị Sở giao thông vận tải Xây dựng xem xét đầu tư 
xây dựng rãnh hộp thoát nước đường Tỉnh lộ 151. 

Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài chính, 

UBND huyện Bảo 

Thắng 

5.  
Cử tri huyện Bảo Thắng: Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giá đất khu dân 

cư trung tâm xã Sơn Hải thấp hơn khung giá đất hiện nay UBND tỉnh đã ban hành 

để Nhân dân địa phương có khả năng tham gia đấu giá và ổn định đời sống. 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Tài chính, UBND 
huyện Bảo Thắng 

6.  Cử tri huyện Bảo Thắng: Đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng các công trình trường 

học trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định. 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài chính, 

UBND huyện Bảo 

Thắng 

7.  

Cử tri huyện Bảo Yên: Đề nghị tỉnh xem xét, có cơ chế cắt một phần diện tích đất 
của Công ty Lâm nghiệp Bảo Yên và cấp sổ đỏ về cho các hộ dân bị mất đất do ảnh 

hưởng của dự án để sử dụng đảm bảo đời sống cho Nhân dân. Vì khi thực hiện dự 

án thủy điện Phúc Long từ năm 2020 đã thu hồi 5,2 ha đất canh tác của 17 hộ tại 

bản 7 Vành đến nay các hộ dân không có đất để canh tác, phát triển kinh tế. Hiện 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND huyện 

Bảo Yên 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

nay, có khoảng 30ha diện tích đất của Công ty Lâm Nghiệp Bảo Yên đang trồng 

cây liên kết giữa người dân và công ty nằm liền kề với bản 7 Vành. 

8.  

Cử tri huyện Bảo Yên: Đề nghị tỉnh có sớm đầu tư, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 

160 từ Bắc Công đi Bản Cái và tuyến liên xã bản Khuổi Ca, xã Tân Dương đi Vải 

Siêu, xã Thượng Hà do các tuyến đường này hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, 

khó khăn cho giao thương để phát triển kinh tế của nhân dân trong khu vực; sớm 
quy hoạch, xây dựng cầu qua sông nối xã Kim Sơn - xã Cam Cọn huyện Bảo Yên 

để thuận tiện cho quá trình đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế vùng. 

Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính, 

UBND huyện Bảo 

Yên 

9.  

Cử tri thị xã Sa Pa: Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư tuyến đường Sa Pả - Tả Phìn - 
Bản Khoang (là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến 

đường cũng như kiểm tra chất lượng công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. 

Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch 
UBND thị xã Sa Pa 

10.  

Cử tri thị xã Sa Pa: Đề nghị tỉnh xem xét đầu tư sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 152  
từ Mường Bo vào Liên Minh, hiện nay đường xuống cấp, hỏng hóc nhiều đoạn, do 

ảnh hưởng từ các xe quá tải trọng của các công trình thủy điện đang xây dựng tại 

địa bàn. 

Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài chính, 

UBND thị xã Sa Pa 

11.  

Cử tri huyện Si Ma Cai: Đề nghị tỉnh thi công dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
xử lý chất thải lỏng của Trung tâm y tế huyện năm 2021. Đến nay chưa khởi công. 

Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện vì hệ thống xử lý chất thải lỏng 

đã xuống cấp trầm trọng, tràn ra môi trường gây nguy hiểm cho sức khỏe của cộng 

đồng. 

Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng 

Sở Y tế, UBND 
huyện Si Ma Cai 

12.  
Cử tri thành phố Lào Cai: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng các công trình Khu tái định cư. 
Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND 

thành phố Lào Cai 

13.  

Cử tri huyện Bảo Thắng: Đề nghị tỉnh thực hiện đình chỉ hoạt động và chuyển đổi 
Trường PTDTBT theo quy định tại khoản 2 điều 12 của Thông tư 05 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đối với trường DTBTTHPT số 3 xã Thái Niên, dự kiến vào năm học 

2023-2024, vì theo khoản 2 điều 12 tại Thông tư 05 quy định trường PTDTBT 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
UBND huyện Bảo 

Thắng 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

không đảm bảo tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định tại 

khoản 2 điều 7 trong 3 năm thì chuyển thành trường phổ thông công lập. 

14.  

Cử tri huyện Bảo Yên: Đề nghị tỉnh có cơ chế tuyển dụng nhân viên trường học (vị 

trí Văn thư, Kế toán) cho trường Mầm non để đảm bảo theo quy định khung vị trí 

việc làm tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 

16/3/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc 
làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Sở Nội vụ, UBND 

huyện Bảo Yên 

15.  

Cử tri huyện Văn Bàn: Đề nghị tỉnh thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh số 
12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019  của HĐND tỉnh Lào Cai về: Bổ sung khoản 

6, khoản 7 vào điều 1 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của 

HĐND tỉnh Lào Cai về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào 

tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết đã được thông qua và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Khánh Yên, 

có 02 trường Mầm non chưa được bố trí nguồn ngân sách để chi phục vụ tổ chức 

nấu ăn trong nhà trường. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện 

theo đúng Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh đã 
thông qua. 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
UBND huyện Văn 

Bàn 

16.  

Cử tri thành phố Lào Cai: Đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành chức 
năng sớm giải quyết kiến nghị tháo gỡ khó khăn của Công ty TNHH Khoáng sản và 

Luyện kim Việt - Trung về cấp phép khai thác khoáng sản; cho Công ty Apatit Việt 

Nam sử dụng quặng 3 để đưa vào tuyển, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu mỏ tại xã 

Đồng Tuyển, để kịp thời giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho công nhân lao 

động. 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Công Thương, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư 

17.  

Cử tri huyện Bắc Hà: Đề nghị tỉnh xem xét lại việc sát nhập 3 chức danh ở các thôn 
bản, hiện nay có một số thôn không sắp xếp được do tính chất đặc thù ngành như: 

Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng phụ nữ (Có thôn nam giới kiêm chi hội 

trưởng phụ nữ). 

Sở Nội vụ UBND huyện Bắc Hà 

18.  Cử tri huyện Bắc Hà: Đề nghị tỉnh cần có chính sách cho các xã thuộc Nghị quyết Sở Lao động TBXH Sở Nông nghiệp và 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

20 của Tỉnh ủy và nhất là những xã đặc biệt khó khăn, có cơ chế hỗ trợ một lần 

kinh phí ban đầu cho lao động kiếm việc làm ở ngoài tỉnh, có như vậy mới khuyến 

khích lao động nâng cao thu nhập giảm nghèo và giảm tỷ lệ tảo hôn. 

PTNT, Sở Tài chính, 

UBND huyện Bắc Hà 

19.  

Cử tri huyện Bảo Thắng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc truy thu 

BHXH Theo công văn số: 835/ BHXH- BT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam về việc " Truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm 
non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng". Năm 2019, UBND tỉnh 

Lào Cai đã có  công văn chỉ đạo các huyện triển khai cho các cơ sở giáo dục rà soát 

lập hồ sơ đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non chưa đóng BHXH từ 

năm 1995 đến năm 2019, từ đó đến nay đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa được cơ 

quan BHXH tỉnh giải quyết cho các đối tượng này. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Sở Tài chính, UBND 

huyện Bảo Thắng 

20.  

Cử tri huyện Bảo Thắng: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có chức năng xem 

xét giải quyết cho biết số giáo viên trên có được truy thu đóng BHXH theo Công 

văn số 835, ngày 30/3/2019 của BHXH Việt Nam không? Nếu được thì bao giờ số 

giáo viên mầm non này mới được giải quyết. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Sở Tài chính, UBND 

huyện Bảo Thắng 

21.  

Cử tri huyện Bảo Yên: Đề nghị tỉnh xem xét mở các lớp đào tạo, dự nguồn cán bộ, 
nhân viên y tế cho các thôn bản hiện nay do hiện nay đội ngũ nhân viên y tế thôn 

bản tuổi đã cao không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; xem xét, tăng phụ cấp cho 

cán bộ y tế thôn bản quy định tại Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND, ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai từ mức 0,5 lên mức 0,8 - 1,0 theo lương cơ 

bản do mức hưởng chế độ phụ cấp hiện tại là thấp chưa đáp ứng yêu cầu công việc 

đặc biệt với đối với các thôn bản địa bàn rộng, đông dân cư sau khi thực hiện sáp 

nhập. 

Sở Nội vụ 
Sở Y tế, UBND 

huyện Bảo Yên 

22.  

Cử tri huyện Bảo Yên: Đề nghị tỉnh xem xét chế độ, chính sách đối với các đồng 
chí Chính trị viên, Chính trị viên phó cấp xã có thời gian công tác liên tục đủ từ 60 

tháng trở lên được hưởng chế độ khi chuyển công tác theo Nghị định số: 

58/2010/NĐ-CP của Chính phủ nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Sở Nội vụ 

Sở Tài chính, BCH 

Quân sự tỉnh, UBND 

huyện Bảo Yên 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

23.  

Cử tri huyện Bảo Yên: Đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn có 
hướng dẫn cụ thể đối với cấp xã về dự toán kinh phí, cấp bổ sung ngân sách hàng 

năm và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan để HĐND xã chi trả chế độ cho đại 

biểu HĐND xã hoạt động không chuyên trách thuộc đối tượng theo quy định. 

Sở Tài chính 
Sở Nội vụ, UBND 

huyện Bảo Yên 

24.  

Cử tri thị xã Sa Pa: Đề nghị tỉnh có thông báo công khai, chi tiết dự án quy hoạch 
khu Đông Bắc thuộc tổ 4 phường Hàm Rồng đã quy hoạch từ năm 2017 đến nay 

chưa triển khai thực hiện ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất, phát triển kinh 

tế địa phương. 

Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, UBND thị xã Sa 

Pa 

25.  

Cử tri thị xã Sa Pa: Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Nghị 
định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy trong đó có quy định về mức hỗ trợ kinh phí cho các 

lực lượng dân phòng và các lực lượng chữa cháy chuyên ngành tham gia phòng 

cháy, chữa cháy. 

Sở Tài chính 
Công an tỉnh, UBND 

thị xã Sa Pa 

26.  

Cử tri thị xã Sa Pa: Đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục thực hiện quy định chế độ chi hoạt 

động cho Tổ chức cơ sở đảng đối với vùng III, vùng II là 2, 3 lần mức lương tối 
thiểu theo Quyết định 99-TW, ngày 30/5/2012. Nếu thực hiện theo Quyết định 

861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 về việc phê duyệt các xã khu vực I, II, III, trong đó 

xã Tả Phìn thuộc khu vực I nên không được hỗ trợ Tổ chức cơ sở đảng theo Quyết 

định số 99-TW ngày 30/5/2012 gây khó khăn trong hoạt động của tổ chức Đảng ở 

cơ sở. 

Sở Tài chính 
Văn phòng Tỉnh ủy, 

UBND thị xã Sa Pa 

27.  

Cử tri huyện Si Ma Cai: Việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg của Chính phủ đã 

làm giảm đi một phần chế độ của cán bộ, công chức, viên chức qua đó ảnh hưởng 

đến tư tưởng, tâm lý và có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của cán bộ, công 

chức, viên chức. Đề nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách phù hợp với thực tế vùng 
cao và đáp ứng nhu cầu cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công 

tác. 

Sở Nội vụ 
Sở Tài chính, UBND 

thị xã Sa Pa 

28.  Cử tri huyện Si Ma Cai: Thực hiện Quyết định số 4861/QĐ-TTg và Quyết định Sở Y tế Sở Tài chính, Ban 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

433/QĐ-UBDT ảnh hưởng đến việc duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y theo mục tiêu 

đã đề ra. Đề nghị tỉnh xem xét, tiếp tục có chính sách đặc thù hỗ trợ và tăng tỷ lệ hỗ 

trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu sống và người có hoàn cảnh khó 

khăn. 

Dân tộc tỉnh, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh, 

UBND huyện Si Ma 

Cai 

29.  

Cử tri huyện Văn Bàn: Đề nghị tỉnh HĐND tỉnh xem xét giảm mức phí chuyển mục 

đích sử dụng đất cho Nhân dân, vì mức phí chuyển mục đích sử dụng đất trên địa 
bàn xã hiện nay quá cao so với người dân nông thôn (Dọc 2 bên đường thôn Trung 

tâm là 180.000 đ/m2; thôn Noong Khuấn, Làn 1, Làn 2 là 160.000đ/m2,  còn lại là 

135.000 đ/m2). 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Sở Tài chính, UBND 

huyện Văn Bàn 

30.  

Cử tri thành phố Lào Cai: Đối với giá đất nông nghiệp (lúa...), từ năm 2013 đến nay 
tỉnh chưa có điều chỉnh tăng (đất lúa giá 23.000 đồng/m2), trong khi đó giá các loại 

đất khác đều có điều chỉnh tăng dẫn đến trong thu hồi, đền bù GPMB gây thiệt thòi, 

bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng cho 

phù hợp với giá đất trên thị trường hiện nay. 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Tài chính, Sở 
Nông nghiệp và 

PTNT, UBND thành 

phố Lào Cai 

31.  

Cử tri thành phố Lào Cai: Thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về sáp nhập thôn, tổ 
dân phố, xã Cam Đường đã tổ chức thực hiện xong, giảm từ 21 thôn xuống còn 13 

thôn. Tuy nhiên sau khi sáp nhập còn một số tồn tại cần giải quyết để Nhân dân 

hoàn thiện các thủ tục giấy tờ như hộ khẩu, khai sinh, cấp căn cước công dân, giao 

dịch ngân hàng v/v… Nhân dân khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính, đề 

nghị tỉnh sớm xem xét giải quyết tồn tại trên. 

Công an tỉnh 
Sở Tư pháp, UBND 

thành phố Lào Cai 
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