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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  

(Kèm theo Văn bản số:             /UBND-TH ngày          /10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

I Cử tri huyện Bảo Thắng   

1.  

Cử tri phản ánh, tại Quốc lộ 4E khu vực thôn Tả Hà 2, xã Sơn Hà, huyện Bảo 

Thắng, đường cống rãnh thoát nước thải tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường, 

nguy cơ tai nạn giao thông cao. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng  đề nghị với Cục Quản lý đường bộ I (Văn bản số 1167/SGTVTXD-QLGT, 
ngày 13/4/2020 về việc đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống rãnh dọc trên Quốc lộ 

4E đoạn từ Ngã ba Bắc Ngầm đến nút giao IC18 với đường cao tốc Nội Bài - Lào 

Cai) kiểm tra, rà soát thực tế hiện trường, báo cáo đề xuất Tổng Cục Đường bộ Việt 

Nam đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu của cử tri. Đến nay vẫn chưa triển khai thực 

hiện, cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo.  

Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng 

UBND huyện Bảo 

Thắng 

2.  

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ 

dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà 

nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ 
trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận. Còn lại các chức danh khác như 
“Bí thư chi đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Phụ nữ” 

không được hưởng phụ cấp, dẫn đến gặp khó khăn cho hoạt động của các chi đoàn, 

chi hội và đối với các chức danh Bí thư chi đoàn thanh niên thôn, chi hội trưởng chi 

hội Cựu chiến binh do hoạt động đặc thù (như chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh 

phải là quân nhân xuất ngũ, Bí thư chi đoàn thanh niên phải là tuổi trẻ), nên khó 

khăn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm. Đề nghị tỉnh xem xét, có cơ chế 

chính sách ưu đãi đối với các chức danh trên để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ 

thôn hoạt động có hiệu quả. 

Sở Nội vụ 
Sở Tài chính, UBND 

huyện Bảo Thắng 

II Cử tri thành phố Lào Cai    

3.  Cử tri phản ánh, dự án Tiểu khu đô thị số 11 thành phố Lào Cai đến nay đã hơn 17 Sở Tài nguyên và Môi 
Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng, Sở Kế 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

năm triển khai đầu tư xây dựng, nhưng các hạng mục công trình theo quy hoạch 

được phê duyệt chưa bàn giao cho tỉnh, thành phố quản lý; việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử đất cho Công ty 573; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất từ Công ty sang cho người dân còn nhiều bất cập, khó khăn; 

Việc chậm tiến độ xây Nhà văn hóa trong Khu đô thị.... gây ảnh hưởng đến quyền 

lợi của người dân. Đề nghị tỉnh có giải pháp đôn đốc chủ đầu tư dự án sớm thực 

hiện các việc trên để đảm bảo quyền lợi cho người dân.  

trường hoạch và Đầu tư, 

UBND thành phố 

Lào Cai 

4.  
Đề nghị tỉnh sớm có phương án nâng cấp hoặc làm mới đoạn đường tỉnh lộ 156B đoạn 

từ xã Cam Đường vào xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai. Vì hiện nay đoạn đường này 

xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều vụ tai nạn giao thông.  

Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính, 

UBND thành phố 

Lào Cai 

5.  

Đề nghị tỉnh, nâng cấp mở rộng đoạn đường Quốc lộ 4E từ km 26 đến km 26+300 (từ 

cầu đến cổng trưởng trung học cơ sở xã Thống Nhất) đoạn đường này hiện đang xuống 
cấp, đi lại khó khăn, nguy cơ tại nạn giao thông hằng ngày.   

Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng 

UBND thành phố 
Lào Cai 

6.  

Xã Cốc San thành phố Lào Cai có tổng số 9 thôn, hiện có 6/9 thôn chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của dự án quy hoạch khu đô thị xã Cốc San. Tuy nhiên sau khi công bố 

đến thời điểm hiện tại chưa thấy có đơn vị nào vào triển khai thi công. Đề nghị tỉnh 

quan tâm sớm khởi công dự án để người dân được đảm bảo các quyền lợi. 

UBND thành phố Lào 
Cai 

Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

7.  

Việc đơn vị thi công thực hiện thi công đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

đến thị trấn Sa Pa qua địa phận xã Cốc San, thành phố Lào Cai gây ảnh hưởng đến 

các hộ dân khu vực phía dưới, cụ thể vào ngày trời mưa đất đá trôi sạt theo các khe 

nước tràn vào ao, ruộng của các hộ dân gây thiệt hại về kinh tế. Đề nghị tỉnh yêu cầu 
đơn vị thi công đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng và có các giải pháp đảm 

bảo an toàn, tránh gây thiệt hại cho người dân. 

Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng 

UBND thành phố 

Lào Cai 

8.  

Hiện nay trên địa bàn thôn Cầu Xum xã Vạn Hoà có tuyến đường liên xã chạy từ xã 
Vạn Hoà qua xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng. Đây là tuyến đường chính đề nhân dân 

đi lại phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - an ninh - quốc phòng, nhưng hiện nay đã 

bị xuống cấp nghiêm trọng do đơn vị thi công thuộc tập đoàn Cường Thịnh trở vật liệu 

thi công tuyến đường kết lối giữa ga Lào Cai với ga Bảo Hà. Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ 

đầu tư sớm sửa chữa lại tuyến đường này. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Ban QLDA ODA 

tỉnh, UBND thành 
phố Lào Cai  
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ trì giải 

trình 
Cơ quan phối hợp 

9.  

Hiện nay trên địa bàn thôn Cầu Xum xã Vạn Hoà, Tỉnh đã có quy hoạch giao đất 

rừng cho Công ty Hoàng Liên Thanh để thực hiện dự án chăn nuôi đại gia súc. Tuy 

nhiên nhân dân thấy hiệu quả kinh tế không cao, chưa tạo việc làm cho nhân dân 
của thôn Cầu Xum. Hiện nay nhân dân thôn Cầu Xum nói riêng và nhân dân xã Vạn 

Hoà nói chung, đang không còn đất sản xuất phát triển kinh tế, vì phải nhường đất 

sản xuất cho các dự án đang triển khai tại xã Vạn Hoà, người lao động không có 

việc làm. Đề nghị tỉnh, thành phố giao khoán diện tích đất rừng cho các hộ dân 

không có đất sản xuất.  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND thành phố 

Lào Cai  

III Cử tri huyện Mường Khương   

10.  Đề nghị tỉnh xem xét xây dựng cửa khẩu tiểu ngạch tại địa phận Mốc 130 xã Nậm 

Chảy, huyện Mường Khương để tiện cho công tác thông thương hàng hóa. 
Sở Công Thương 

Sở Ngoại vụ, UBND 

huyện Mường 

Khương 

11.  
Đề nghị tỉnh sớm thực hiện dự án di dân khẩn cấp phòng chống sạt lở đá thôn Vả 
Thàng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương để người dân yên tâm cuộc 

sống. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài chính, 

UBND huyện Mường 

Khương 

12.  

Hiện nay các tuyến đường giao thông nông thôn đi đến các mốc biên giới 167, 168, 
169, 170 của huyện Mường Khương đã xuống cấp nghiêm trọng, làm ảnh hưởng 

đến việc tuần tra, kiểm soát biên giới và phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị tỉnh 

hỗ kinh phí nâng cấp sửa chữa. 

BCH Bộ đội biên phòng 
tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài chính, 
UBND huyện Mường 

Khương 

13.  

Căn cứ Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ “phê 
duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai 

đoạn 2016-2025”, hiện nay xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai có 

02 thôn Lao Hầu và thôn Sín Chải được thụ hưởng chính sách này. Tuy nhiên, trên 

địa bàn xã còn 01 thôn Pờ Hồ với 22 hộ, 97 khẩu là dân tộc (Bố Y và Phù Lá) chưa 

được thụ hưởng theo Quyết định 2086. Đề nghị tỉnh xem xét bổ sung đối tượng trên 

để người dân được hưởng chính sách theo Quyết định 2086/QĐ-TT của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Ban Dân tộc tỉnh 
UBND huyện Mường 

Khương 
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