
PHỤ LỤC 

Tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri  
(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-UBND ngày        /5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

 

I. VĂN BẢN SỐ 342/HĐND-TT NGÀY 17/12/2021 CỦA HĐND 

TỈNH 

1. Cử tri xã A Lù huyện Bát Xát đề nghị tỉnh sớm triển khai sửa chữa 

nâng cấp đường Tỉnh lộ 158 đoạn từ xã Dền Sáng đến xã A Lù 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Việc sửa chữa, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 158 là rất cần thiết để đảm bảo an 

toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường, góp phần kết nối mạng 

lưới giao thông, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, giao thương văn hoá và 

củng cố an ninh quốc phòng trong khu vực. Từng phân đoạn của tuyến đường đã 

được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể:  

- Đoạn từ A Lù - Ngải Thầu (Km22 - Km33) đã được đưa vào Dự án xây 

dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), công trình 

được khởi công vào tháng 11/2021 với quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt 

đường thảm bê tông nhựa. 

- Đoạn từ Ngải Thầu - Y Tý (Km33 - Km38) đã được UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư tháng 01/2022, với quy mô nền đường rộng 7,5m, mặt đường 

thảm bê tông nhựa. 

- Đoạn từ Y Tý - Dền Sáng đã được khởi công vào tháng 02/2022 với quy 

mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa. 

2. Cử tri xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo 

ngành chức năng đề nghị tỉnh có kế hoạch di chuyển lưới điện 35 KV đi qua 

trường Tiểu học Mầm non xã Nậm Dạng (hiện nay lưới điện 35KV đi qua trên 

mái nhà bán trú của học sinh 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường dây 35kV nhánh rẽ trạm biến áp Nậm Dạng 2 có 02 vị trí cột 

(khoảng cột 07 sang 08) nằm trong khuôn viên Trường TH&THCS xã Nậm Dạng 

(sau nhà lớp học 2 tầng, trước nhà bán trú của học sinh) là cột bê tông ly tâm 12B, 

chiều dài đường dây là 250m, tiết diện dây dẫn AC70 (hiện nay Điện lực Lào Cai 

đã thay thế bằng dây AC95), chiều của cao cột là 12m, khoảng võng cực đại đến 

mặt đất của đường dây khoảng 10m. Công trình đường dây 35kV được đầu tư xây 

dựng tư năm 2003 trước thời điểm trường học được xây dựng. Qua công tác kiểm 

tra, đối chiếu với các quy định thì khoảng cách chiều rộng hành lang đường dây 
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tính từ dây ngoài cùng về 2 phía khi dây ở trạng thái tĩnh đảm bảo rộng hơn 3m. 

Tuy nhiên trong hành lang đường điện là sân của nhà bán trú học sinh (tức là nơi 

thường xuyên tập trung đông người), căn cứ vào mục d, khoản 2, Điều 9 Nghị định 

số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chỉnh phủ, quy định chi tiết thi hành Luật 

Điện lực về an toàn điện “Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng 

thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 14m đối với cấp điện áp 35kV”. Vậy 

về khoảng cách là chưa đảm bảo. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Văn Bàn, Sở Công Thương, Công ty 

Điện lực Lào Cai phối hợp kiểm tra, đánh giá chi tiết việc xây dựng đường dây đi 

qua trường học. Theo báo cáo của UBND huyện Văn Bàn do tình hình dịch 

Covid-19, dự kiến khả năng thu ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 rất khó 

khăn, các nguồn vốn chỉ cơ bản đáp ứng được nhu cầu các công trình chuyển 

tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 nên chưa thể cân đối để 

bố trí đầu tư dự án này. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Văn Bàn có giải pháp về vốn để triển 

khai thực hiện dự án, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh nhà trường. 

3. Cử tri xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét đầu tư xây 

dựng cầu cứng bê tông cốt thép từ thôn Ỏ sang thôn Liêm với chiều dài hơn 80m 

phục vụ hơn 300 hộ dân; từ thôn Khoải Ngoa sang thôn Liêm dài khoảng 70m 

phục vụ hơn 250 hộ dân đi lại 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và báo cáo của 

UBND huyện: Hiện nay do tình hình dịch Covid-19, dự kiến khả năng thu ngân 

sách giai đoạn 2021-2025 rất khó khăn, các nguồn vốn chỉ cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-

2025 nên chưa thể cân đối để bố trí đầu tư các dự án này. 

4. Cử tri xã Cam Đường đề nghị: Tỉnh xem xét sớm chỉ đạo ngành chức 

năng khắc phục tuyến đường WB từ xã Cam Đường đi xã Hợp Thành, tạo điều 

kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Qua xem xét hiện trạng, tuyến đường WB từ xã Cam Đường đi xã Hợp 

Thành đã xuống cấp nghiêm trọng, việc khắc phục tuyến đường là không khả 

thi. UBND thành phố đang thực hiện quy hoạch phân khu xã Hợp Thành và quy 

hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu trung tâm xã Cam Đường, thành phố Lào 

Cai. Trong đó, tuyến đường WB từ xã Cam Đường đi xã Hợp Thành được mở 

rộng, nâng cấp mặt đường từ 7,5m lên 9m. Vì vậy, UBND thành phố sẽ hoàn 

thiện quy hoạch đảm bảo tiến độ trong năm 2022; sau đó sẽ thực hiện nâng cấp, 

mở rộng đường WB từ xã Cam Đường đi xã Hợp Thành.  
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5. Cử tri thành phố Lào Cai đề nghị: Tỉnh xem xét đầu tư xây bờ kè suối 

khu vực thôn Trạm Thải và thôn Nậm Trang xã Tả Phời để bảo vệ đất ruộng, 

nhà ở của nhân dân trong khu vực. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay tuyến kè này đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết 

định số 750/QĐ-UBND ngày 04/02/2021, trong đó có phê duyệt tuyến kè bảo vệ 

bên tả và bên hữu với tổng chiều dài L=356m bảo vệ mố cầu, đường giao thông 

và cánh đồng thôn Hẻo - Trang, đến nay công trình này đã được thi công hoàn 

thiện. Đối với hai bên suối thuộc khu vực thôn Trạm Thải, hiện nay UBND 

thành phố chưa bố trí được kinh phí để tiếp tục xây dựng do đó đoạn kè này sẽ 

được bố trí nguồn lực xây dựng trong giai đoạn 2021-2025. 

6. Cử tri xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà đề nghị tỉnh sửa chữa nâng cấp cầu 

Nậm Tôn trên trục đường Tỉnh lộ 160 và sửa chữa đoạn đường từ cầu Nậm Tôn 

vào đến trụ sở UBND xã Nậm Lúc để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao 

thương hàng hóa 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến Tỉnh lộ 154 và 160 kết nối huyện Mường Khương và huyện Bắc Hà tại 

Quyết định số 4681/QĐ-UBND với quy mô đường cấp V miền núi, mặt đường 

thảm BTN rộng 6,5m; tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng; thời gian thực hiện giai 

đoạn 2022-2025, trong đó Tỉnh lộ 160 đầu tư 10,7km (bao gồm cả cầu Nậm 

Tôn). UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh 

Lào Cai) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để sớm khởi công dự án 

trong năm 2022. Đối với đoạn từ cầu Nậm Tôn đến trụ sở UBND xã Nậm Lúc, 

UBND tỉnh đã giao danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2022-2024 tại Văn bản số 

593/UBND-TH ngày 17/02/2022, yêu cầu UBND huyện Bắc Hà sớm triển khai 

thực hiện nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

7. Cử tri xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng tiếp tục đề nghị tỉnh đầu tư xây 

dựng cầu bắc qua suối Nhuần tại thôn Đầu Nhuần để nhân dân đi lại đảm bảo 

an toàn và phát triển du lịch tại khu vực thắng cảnh thác Đầu Nhuần. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Thắng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Công trình cầu thôn Đầu Nhuần, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng được 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3975/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2020 với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng, được khởi công năm 2021. 

Hiện tại, công trình đã thi công xong thân mố M1, đang khoan đá hố móng M2. 

Khối lượng thực hiện ước đạt 17%, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào 

sử dụng tháng 9/2022. 
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8. Cử tri xã Cam Đường, thành phố Lào Cai phản ánh, đoạn đường hoàn 

trả do ảnh hưởng thi công đường cao tốc thuộc thôn Sơn Lầu đã sửa chữa nhiều 

lần nhưng do nền đất yếu nên tiếp tục sụt lún, qua nhiều lần kiến nghị UBND 

xã, Ban quản lý đường Cao tốc, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng đã làm việc 

nhiều lần, trong đó có thống nhất nội dung bao giờ hiện tượng sụt lún đã ổn 

định thì sẽ tổ chức đổ bê tông hoàn trả lại đoạn đường trên, đến nay sụt lún đã 

ổn định. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét bê tông hóa hoàn trả 

đoạn đường trên để đảm bảo an toàn giao thông 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Quyết định số 4898/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND 

thành phố Lào Cai về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021; Văn bản số 

393/KT-GTNT ngày 16/11/2021 của Phòng Kinh tế thành phố Lào Cai về việc 

thống nhất danh mục thực hiện bê tông hóa đường ngõ xóm trên địa bàn 7 xã, 

UBND xã Cam Đường đã thực hiện đổ đường BTXM vào cuối năm 2021 với 

quy mô: Nâng cấp tuyến ngõ xóm thôn Sơn Lầu bằng BTXM M200#, đá 2x4, 

rộng 3m, dày 0,16m, chiều dài 0,7km. Trong đó, đoạn sụt lún 100m do ảnh 

hưởng thi công đường cao tốc thuộc thôn Sơn Lầu đã được thực hiện xong vào 

cuối năm 2021. 

9. Cử tri các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và thành phố Lào 

Cai... đề nghị các vấn đề liên quan đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Liên quan đến việc xử lý các phát sinh sau khi đưa vào khai thác sử dụng 

đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai), trên cơ sở 

báo cáo và đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng (Văn bản số 

1928/SGTVTXD-QLGT ngày 28/5/2019, Sở Tài chính (Văn bản số 235/STC-

QLNS ngày 19/2/2020), UBND tỉnh đã có Văn bản số 1687/UBND-TH ngày 

20/4/2020 về kinh phí xử lý phát sinh sau khi đưa vào khai thác sử dụng đường 

cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai), trong đó giao cho 

UBND các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thành phố Lào Cai chủ 

động cân đối ngân sách cấp huyện và tổ chức huy động xã hội hóa để xử lý các 

phát sinh, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Tình hình triển khai thực hiện cụ 

thể như sau: 

- Đối với huyện Bảo Yên: Đường gom cao tốc Nội Bài - Lào Cai thôn 

Cọn 2 có chiều dài 1,0 km nằm trong danh mục đầu tư đường giao thông nông 

thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và nằm trong 

danh mục các công trình đầu tư của Đề án huyện Bảo Yên đạt chuẩn huyện nông 

thôn mới vào năm 2025, hiện đang triển khai các thủ tục pháp lý thực hiện đầu 

tư xây dựng. 
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- Đối với huyện Văn Bàn:  

+ Đã thi công hoàn thành đường gom dân sinh bên trái tuyến thuộc địa 

phận xã Tân Thượng chiều dài có khoảng 0,6km đoạn Km197+400 - 

Km197+520 và Km197+960 - Km198+420 với quy mô mặt đường bê tông xi 

măng rộng 2,5m. 

+ Nút giao IC16: Xây dựng 01 tuyến đường gom dân sinh phục phục nhu 

cầu đi lại của 47 hộ dân. Chiều dài tuyến khoảng 1km, quy mô xây dựng mặt 

đường BTXM rộng 3m, chiều dày 16cm từ vốn khen thưởng của tỉnh cho xã Tân 

Thượng đạt chuẩn nông thôn mới là 300 triệu đồng, hiện đang triển khai các thủ 

tục pháp lý thực hiện đầu tư xây dựng. Còn lại 01 tuyến đường gom (phục vụ đi 

lại cho 04 hộ dân) chưa đầu tư do vị trí này đã dự kiến quy hoạch bến xe trung 

chuyển.  

- Đối với thành phố Lào Cai:  

+ Đường gom dân sinh thôn Sơn Cánh: Đã thực hiện xong công tác sửa 

chữa bằng mặt đường BTXM với chiều dài 200m, đảm bảo đi lại thuận tiện cho 

nhân dân.  

+ Hạ lưu cống thoát nước tại Km244+800 (đoạn nhà ông Bào): Đã triển 

khai khắc phục xử lý tạm thời.  

- Đối với huyện Bảo Thắng: Hiện nay mới hoàn thành đường gom dân 

sinh phục vụ đi lại cho hộ ông Lê Văn Huân, thôn Hùng Xuân 1, xã Xuân Giao. 

Còn lại các nội dung khác, UBND huyện chưa triển khai thực hiện. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và 

thành phố Lào Cai kiểm tra, rà soát, chủ động cân đối ngân sách cấp huyện và tổ 

chức huy động xã hội hóa để xử lý các phát sinh, đảm bảo ổn định đời sống 

nhân dân, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri. 

10. Cử tri các xã Tân Dương, Thượng Hà, Điện Quan đề nghị: Tỉnh chỉ 

đạo Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại quốc tế giải quyết dứt 

điểm những tồn tại ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của một số hộ dân trên 

địa bàn 3 xã sau khi xây dựng và vận hành thủy điện Vĩnh Hà đã được kiến nghị 

qua nhiều lần, nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

* Đối với cử tri xã Tân Dương: Nhà máy thủy điện ICT Vĩnh Hà đã thực 

hiện xây dựng Hệ thống cung cấp nước cho nhân dân bản Mười xã Tân Dương 

và khắc phục xong (02 lần), đã có biên bản bàn giao cho bản Mười quản lý. Tuy 

nhiên, khi đi vào khai thác và sử dụng do vị trí thượng nguồn bà con Nhân dân 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nguồn nước sạch, do vậy theo 

nguyện vọng bà con Nhân dân đề nghị không dùng hệ thống nước sạch đổi lại 

Nhà máy phải san gạt mặt bằng tạo sân chơi thể dục, thể thao. Ngày 18/10/2020, 

Nhà máy thủy điện ICT Vĩnh Hà hỗ trợ máy móc trang thiết bị cùng bà con 
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Nhân dân san tạo mặt bằng tạo sân chơi thể thao, Nhân dân bản Mười từ đó đến 

nay không còn ý kiến gì thêm.  

* Đối với cử tri xã Thượng Hà: Ngày 28/9/2020, Nhà máy thuỷ điện ICT 

Vĩnh Hà đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Yên, 

UBND xã Thượng Hà kiểm tra, xác định vị trí đất đai, cây cối hoa màu theo ý 

kiến của người dân. Qua kiểm tra, xác minh tại thực địa không đủ cơ sở để xác 

thực nội dung kiến nghị của 12 hộ gia đình do diện tích đất đai, cây cối hoa màu 

đã bị ngập nước; 12 hộ gia đình trên đã được UBND huyện Bảo Yên phê duyệt 

kinh phí bồi thường GPMB tại các Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 

27/12/2013, Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 27/12/2013, Quyết định số 

1359/QĐ-UBND ngày 25/06/2013, Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 

26/05/2014 và các hộ gia đình trên đã nhận đầy đủ kinh phí được phê duyệt. Đến 

nay theo phản ảnh cử tri xã Thượng Hà và các hộ gia đình không có ý kiến thắc 

mắc gì thêm về đất đai, cây cối hoa màu.  

* Đối với cử tri xã Điện Quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

UBND xã Điện Quan và Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà giải quyết dứt điểm được 

06 hộ gia đình gồm: ông Vàng A Trống, Trương Văn Thanh, Bàn Văn Sơn, Bàn 

Tiến Bình, Bàn Văn Phượng, Thào A Lồng; Còn 02 hộ: ông Trương Văn Hổn, 

Công ty đang lập dự toán thi công kè gia cố để đảm bảo an toàn; ông Đặng Văn 

Đông, Công ty đã phối hợp với UBND xã Điện Quan kiểm tra, xác minh phần 

diện tích đất của hộ gia đình nằm ngoài phạm vi GPMB, không bị ảnh hưởng 

khi thủy điện dâng nước đi vào vận hành, để ổn định đời sống Công ty đã đề 

nghị hỗ trợ 10.000.000 đồng nhưng gia đình vẫn chưa đồng thuận. 

11. Nhân dân các xã Tân Tiến, Nghĩa Đô huyện Bảo Yên kiến nghị tỉnh 

không trình Bộ Công Thương phê duyệt xây dựng cụm dự án thủy điện Tân Tiến 

vì hiện nay nhân dân không đồng thuận chủ trương xây dựng cụm thủy điện này 

với lý do địa hình khu vực này phức tạp, dốc và trũng thấp vốn tiềm ẩn lũ ống, 

lũ quét và địa phương đã từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những trận lũ ống, lũ 

quét xảy ra 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh đã kiểm tra xem xét thực địa khu vực đề 

xuất quy hoạch cụm thuỷ điện Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Tiến 3, huyện Bảo 

Yên do Công ty CP thủy điện Tân Tiến đề xuất, tham dự buổi làm việc có lãnh 

đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và một số người dân địa phương. 

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đại diện các cơ quan và một số người 

dân địa phương có mặt tại cuộc họp cơ bản nhất trí với đề xuất bổ sung quy 

hoạch các bậc thủy điện Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Tiến 3 thuộc xã Tân Tiến 

và xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên của Nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã 

trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung Cụm dự án thủy điện Tân 

Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Tiến 3 vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 1984/QĐ-BCT ngày 28/7/2020. UBND tỉnh 

cũng yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các bước đánh giá tác tác động môi 
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trường, đời sống nhân dân trong khu vực và tiếp tục phối hợp với chính quyền 

địa phương thực hiện tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự án 

theo quy định. Khi dự án được sự đồng thuận của Nhân dân thì UBND tỉnh mới 

xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án. 

12. Cử tri xã Minh Lương huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo 

ngành chức năng nạo vét lòng suối Chăn vì hiện nay bị lấp đầy đất đá, dẫn đến 

mỗi khi xảy ra mưa lũ làm ảnh hưởng đến diện tích đồng ruộng của nhân dân 

sản xuất dọc theo lưu vực suối Chăn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Văn Bàn phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi) tiến hành kiểm tra thực địa theo ý kiến, kiến 

nghị của cử tri (ngày 06/3/2020). Kết quả xác minh cụ thể như sau: Nguyên 

nhân dẫn tới việc lòng suối Chăn bị bồi lấp đầy đất đá sau mỗi khi xảy ra mưa 

lũ: Trên suối Chăn hiện tại có 03 nhà máy thủy điện (Thủy điện Nậm Khóa 3, 

Thủy điện Nậm Mu, Thủy điện Nậm Tu Trên) đi vào hoạt động dẫn tới thay đổi 

dòng chảy trên suối (dòng chảy tập trung vào thời điểm các nhà máy phát điện); 

Trên địa bàn xã hiện có hiện tượng khai thác vàng gốc Minh Lương trên đồi trái 

phép đã xả đất đá xuống các lòng khe đầu nguồn, khi mưa lũ trôi dạt tích tụ về 

dòng chính suối Chăn. Hiện trạng dòng suối Chăn và hệ quả sau các đợt mưa lũ: 

Suối Chăn chảy qua xã Minh Lương có tổng chiều dài khoảng 5km, lòng suối 

hiện tại là tầng bồi lấp của cuội sỏi lớn, phân tầng, theo báo cáo của lãnh đạo xã 

Minh Lương thì cao trình lòng suối hiện tại chênh với thời điểm trước năm 2009 

(thời điểm bắt đầu các dự án khai thác tài nguyên trên suối Chăn được thực 

hiện) là từ 3-4m. Hai bên bờ suối Chăn đã được nhà nước đầu tư kè bờ chống sạt 

lở với tổng chiều dài 383m (trong đó bờ hữu là 300m - đầu tư năm 2016; bờ tả 

là 83m - đầu tư năm 2019). Tổng diện tích ruộng canh tác của nhân dân dọc hai 

bên bờ suối gồm các thôn 1,2,3 Minh Thượng; thôn 1,2 Minh Hạ; thôn 1,2,3 

Minh Chiềng là 477ha. Trên suối hiện tại có 02 đập dâng thu nước tưới cho diện 

tích canh tác của nhân dân. Hiện tại dọc suối Chăn có khoảng 3.000m bờ suối 

(các vị trí xung yếu) có hiện tượng sạt lở, lũ lụt xảy ra sẽ làm ngập ruộng và nhà 

dân) cần được gia cố. Trong giai đoạn 03 năm trở lại đây, trên địa bàn xã Minh 

Lương đã xảy ra một số đợt lũ lụt lớn gây thiệt hại cho nhân dân. Cụ thể, năm 

2017 lũ đã làm xói lở 8.000m2 ruộng lúa nước dọc suối của nhân dân thôn 2,3 

Minh Chiềng; tháng 6/2018 trên suối Chăn xảy ra lũ lụt ngập nhà dân và ruộng 

đất của nhân dân (mực nước lũ cao ngập nhà dân hộ Ông Hoàng Văn Phình - 

thôn Minh Thượng 2 là 60cm so với nền nhà).  

Việc đầu tư dự án trên là cần thiết, tuy nhiên, hiện nay do nguồn lực đầu 

tư của Trung ương cũng như của tỉnh còn khó khăn nên chưa có kinh phí đầu tư 

công trình này. Trong thời gian chưa xây dựng được kè bảo vệ bờ suối, UBND 

huyện Văn Bàn, UBND xã Minh Lương cần có các giải pháp nhằm đảm bảo an 

toàn, tuyên truyền tới nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 
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thiên tai vào mùa mưa lũ để bảo đảm an toàn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng 

trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có nguy cơ sạt lở. 

13. Cử tri xã Trịnh Tường: Phản ánh, ngầm tràn Tân Long xã Cốc Mỳ 

mỗi khi trời mưa lũ rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại; Hầu hết 

khi mưa to, người và phương tiện đều di chuyển qua đoạn đường tránh của xã 

Cốc Mỳ, đoạn đường nhỏ, đi lại hết sức khó khăn, đề nghị tỉnh xem xét sớm 

nâng cấp ngầm tràn Tân Long, để đảm bảo đi lại trong ngày mưa 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Ngầm tràn Tân Long nằm tại Km23+650, Tỉnh lộ 156 đoạn Bản Vược - 

Trịnh Tường, đây là ngầm bằng bê tông dài khoảng 50m (ngầm ướt), hiện tại đã 

hư hỏng phần đường ngầm chính (dập vỡ bê tông), thường xuyên bị ngập bùn 

đất khi có mưa, gây ách tắc giao thông. Tại Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 

13/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), 

trong đó có xây dựng công trình thay thế ngầm tràn Tân Long nêu trên. UBND 

tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng khẩn trương làm việc với Tổng 

Cục đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 6 để trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh 

dự án, sớm khởi công xây dựng vào cuối năm 2022. Trong thời gian chờ dự án 

triển khai thực hiện, yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo Nhà thầu 

duy tu bảo dưỡng tuyến đường thường xuyên kiểm tra, khơi thông dòng chảy để 

đảm bảo thoát nước, phối hợp với chính quyền địa phương trực gác và cắm biển 

cảnh báo chỉ dẫn trong mùa mưa lũ... để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn và thuận 

tiện cho nhân dân. 

14. Cử tri xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà máy thủy điện 

Nậm Sài thi công công trình đảm bảo theo đúng thiết kế; tránh gây sạt lở ảnh 

hưởng đến tuyến đường giao thông đoạn đường Lave - Nậm Toóng, rất khó 

khăn cho việc đi lại của nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với UBND thị xã Sa Pa 

định kỳ kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện dự án thủy điện Nậm Sài để đảm 

bảo dự án triển khai theo đúng thiết kế và tiến độ và thực hiện đầy đủ các quy 

định của phát luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai,.. và có 

biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông trong khu vực, 

nếu hư hỏng phải sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Theo báo cáo của Nhà đầu tư, 

hiện tại có khoảng 100m đường giao thông nông thôn bị xuống cấp, do đang 

trong quá trình thi công các phương tiện lưu thông, Nhà đầu tư thực hiện sửa 

chữa nền đường thường xuyên để đi lại và cam kết sau khi hoàn thành công trình 

sẽ tiến hành cải tạo, hoàn trả lại đoạn đường trên. UBND tỉnh yêu cầu Sở Công 
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Thương phối hợp chính quyền địa phương thực hiện giám sát việc thực hiện cam 

kết của Nhà đầu tư. 

15. Cử tri xã Cốc San, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh đầu tư đấu nối 

tuyến nước sạch từ thành phố Lào Cai đến các thôn Luổng Láo 1, Luổng Láo 2, 

xã Cốc San 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 09/8/2021, Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã phối hợp với 

UBND xã Cốc San, đại diện các thôn Luổng Láo 1, Luổng Láo 2 tiến hành kiểm tra 

thực tế tại hiện trường; Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Lào Cai đã 

khắc phục, cải tạo sửa chữa, hạn chế thất thoát nước từ công trình để cung cấp nước 

đảm bảo theo công suất của công trình. 

Ngày 22/9/2021, Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 

494/CNLC-KHĐT ngày 22/9/2021 gửi Sở KH&ĐT tổng hợp trả lời cử tri, trong đó 

đề nghị đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D325, L=10.000m để đảm 

bảo cấp nước cho nhân dân địa phương. 

16. Cử tri xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh cấp kinh phí và sửa 

chữa các điểm sạt lở ta luy âm tỉnh lộ 153 thuộc địa phận xã Nghĩa Đô và xã 

Tân Tiến, mỗi điểm sạt lở có chiều dài khoảng hơn 10m để đảm bảo an toàn cho 

nhân dân khi tham gia giao thông 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Do ảnh hưởng của mưa lũ, địa phận xã Tân Tiến có 02 vị trí sạt lở taluy 

âm (Km60+620 và Km66+200), địa phận xã Nghĩa Đô có 02 vị trí sạt lở taluy 

âm (Km68+200 và Km68+400). Trong đó, 02 vị trí sạt taluy âm Km66+200 và 

4 Km68+200 đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết 

định số 3004/QĐ-UBND ngày 21/8/2021. Đối với 02 vị trí sạt taluy âm 

Km60+620 và Km68+400 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 24/9/2021.  

17. Cử tri các xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà phản ánh, đường Tỉnh lộ 153 

nhiều đoạn xuống cấp, vạch sơn mờ lề mờ, vạch sơn phân luồng giữa đường đã 

bong tróc, nhiều đoạn không còn (điển hình gần đầu cầu Bảo Nhai đường gồ 

ghề, mất mặt đường láng bê tông nhựa), đề nghị tỉnh xem xét, sửa chữa nâng 

cấp 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tại Quyết định 3942/QĐ-UBND ngày 08/11/2021, UBND tỉnh đã phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 153 đoạn Bắc 
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Ngầm - Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với quy mô sữa chữa và thảm bê tông nhựa mặt 

đường, bổ sung hệ thống an toàn giao thông (sơn kẻ đường, đinh phản quang, 

tiêu dẫn hướng) với tổng mức đầu tư 9,8 tỷ đồng. Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai dự án. 

18. Cử tri xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai tiếp tục đề nghị tỉnh chỉ đạo 

ngành chức năng xem xét hạ cao độ dốc đoạn đường từ UBND xã Đồng Tuyển 

đi trường Nguyễn Bá Ngọc 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Để đảm bảo kết nối trung tâm thành phố Lào Cai đến trung tâm xã Đồng 

Tuyển, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối trung 

tâm thành phố Lào Cai - Trung tâm xã Đồng Tuyển tại Quyết định số 4052/QĐ-

UBND ngày 17/11/2020 và giao cho UBND thành phố làm chủ đầu tư. Hiện tại 

UBND thành phố đang trình phê duyệt dự án để triển khai thực hiện. 

19. Cử tri phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa phản ánh, trong quá trình thi 

công đường Sa Pa - Tả Phìn - Bản Khoang đã làm hư hỏng nhiều công trình 

thủy lợi, nước sinh hoạt và đất đá vùi lấp vào ruộng của các hộ dân nhưng 

không được chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục và hỗ trợ, cụ thể: vùi lấp 

khoảng 250m mương thủy lợi chạy dọc theo dường từ trước nhà ông Thức về 

đến nhà ông Lồ A Trùng; 100m mương thủy lợi của hộ ông Giàng A Mình, sạt lở 

diện tích đất ruộng của hộ ông Giàng A Phò; lắp cống thoát nước chảy hướng 

vào ruộng của hộ ông Giàng A Chu vùi lấp 50m2 đất ruộng… Đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với phường Hàm Rồng họp tổ 

dân phố số 1, 2 khắc phục và đền bù thiệt hại cho các hộ dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

* Về nội dung vùi lấp khoảng 250m mương thủy lợi chạy dọc theo đường 

từ trước nhà ông Thức về đến nhà ông Lồ A Trùng; 100m mương thủy lợi của 

ông Giàng A Mình: 

- Hiện trạng trước khi san lấp: Có khoảng trên 200m rãnh đất tự khơi trên 

lề đường cũ để dẫn nước vào ruộng và một ống sắt dẫn nước qua đường dài 

khoảng 4-5m dẫn nước qua đường vào ruộng. 

- Khắc phục: Đã thi công đã hoàn thành phần rãnh dọc kết hợp làm 

mương dẫn nước và thi công xong cống thoát nước ngang đường để cho các hộ 

gia đình đảm bảo dẫn nước canh tác (hoàn thành từ tháng 10/2021).  

* Về nội dung sạt lở đất ruộng có diện tích khoảng 50m2 của hộ ông 

Giàng A Phò: 
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- Nguyên nhân: Trong quá trình thi công mố cầu Sa Pả 1 có cải suối, mở 

rộng vị trí thi công móng, mố cầu và quá trình mưa lũ đã làm xói lở một phần 

diện tích đất ruộng của gia đình phía hạ lưu.  

- Khắc phục: Sau khi thi công hoàn thành cầu Sa Pả 1 đơn vị thi công đã 

đắp để trả lại phần diện tích đất ruộng bị xói lở. Đồng thời đã hỗ trợ 05 rọ đá và 

đá hộc để hộ dân kè đảm bảo diện tích canh tác của hộ gia đình (Có biên bản 

xác nhận của phường Hàm Rồng thị xã Sa Pa). Tuy nhiên, do mưa lũ lại tiếp tục 

gây sạt lở phía hạ lưu, ngoài phạm vi ảnh hưởng của công trình cầu Sa Pả 1; Hộ 

dân lại yêu cầu hỗ trợ kè 34 rọ đá. Chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền 

phường Hàm Rồng và đơn vị thi công thống nhất giải quyết dứt điểm. 

20. Cử tri xã Thanh Phú, huyện Sa Pa phản ánh: Khi triển khai dự án 

thủy điện Nậm Củm đã tiến hành kiểm đếm của 07 hộ dân tại khu vực trong 

vùng bị ảnh hưởng và đến nay các hộ dân này không còn đất để canh tác nhưng 

chưa được nhận tiền bồi thường. Đề nghị tỉnh kiểm tra và yêu cầu Công ty 299 

bồi thường cho người dân theo quy định 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thị xã Sa Pa nghiên cứu, trả lời như sau: 

Khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Nậm Củn, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm diện 

tích đất theo kiến nghị của 07 hộ dân xã Thanh Phú; sau khi đo đạc, lồng ghép 

với sơ đồ thửa đất đã thu hồi thực hiện dự án Thủy điện Nậm Củn năm 2008 thì 

phát hiện có sự chồng chéo. Căn cứ kết quả đo đạc, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

đã hoàn thiện hồ sơ GPMB trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 

trình UBND huyện Sa Pa (nay là thị xã Sa Pa) phê duyệt thu hồi đất, phương án 

bồi thường cho 05 hộ (02 hộ còn lại gồm: Hộ ông Lồ A Sẩu 92 m2 chưa phê 

duyệt do hộ ông Sẩu thấy diện tích còn lại ít nên chưa phối hợp kiểm đếm; hộ 

ông Má A Păn do toàn bộ diện tích bị chồng chéo hết nên không thực hiện thu 

hồi, bồi thường). Sau khi UBND huyện Sa Pa (nay là thị xã Sa Pa) phê duyệt 

phương án bồi thường cho 05 hộ nêu trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất ban 

hành Văn bản số 51/CV-TTPTQĐ ngày 09/4/2019 đề nghị Công ty Cổ phần xây 

dựng và Thương mại 299 bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 05 hộ.  

Việc này, UBND thị xã đã nhiều lần mời các cơ quan, đơn vị có liên quan 

để giải quyết, theo đó yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng thương mại 299 chi trả 

bồi thường. Tuy nhiên đến nay Công ty chưa chuyển kinh phí để thị xã chi trả cho 

các hộ dân với lý do hiện nay dự án đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ việc 

chi trả bồi thường cho các hộ dân, sau khi có kết luận Công ty mới ứng tiền chuyển 

cho Trung tâm PTQĐ để chi trả cho các hộ dân. Hiện tại, UBND thị xã đang tiếp 

tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, đôn đốc giải quyết. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Sa Pa phối hợp với các cơ quan chức năng 

đôn đốc Công ty, có giải pháp giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri. 

21. Cử tri xã Cam Đường, thành phố Lào Cai phản ánh: Do ảnh hưởng 

nắn suối làm bãi đúc dầm thuộc đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nên một số hộ 
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dân của thôn Dạ 2 có đất ruộng bị sạt trôi và khi lũ to cát đã bồi lấp, không thể 

canh tác được, và rất khó khăn trong việc cải tạo, khắc phục, đề nghị quan tâm 

xây kè suối để chống sạt lở, giữ đất sản xuất cho nhân dân. Đề nghị hỗ trợ cho 

các gia đình bị mất đất do ảnh hưởng của việc nắn suối, UBND thành phố và 

các phòng ban thành phố đã xuống kiểm tra, lập biên bản được 6 năm nhưng 

đến nay vẫn chưa được giải quyết đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Vị trí cử tri đề nghị xây kè suối để chống sạt lở, giữ đất sản xuất cho Nhân 

dân nằm trong dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 mở rộng trung tâm 

xã Cam Đường, thành phố Lào Cai: Hiện nay quy hoạch đang sửa theo ý kiến 

thẩm định để hoàn thiện hồ sơ, dự kiến phê duyệt trong quý II/2022 và làm cơ 

sở triển khai các dự án trên địa bàn theo từng giai đoạn phù hợp với các nguồn 

vốn. Việc cử tri đề nghị hỗ trợ cho các gia đình bị mất đất do ảnh hưởng của 

việc nắn suối, qua kiểm tra, rà soát đối với nội dung của cử tri vượt ngoài thẩm 

quyền giải quyết, UBND thành phố đã đề nghị Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng xem xét, giải quyết tại các văn bản, cụ thể: Văn bản số 352/UBND-TNMT 

ngày 18/3/2020; Văn bản số 771/UBND-TNMT ngày 20/5/2020; Văn bản số 

1483/UBND-TNMT ngày 30/9/2020.  

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai tiếp tục phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải - Xây dựng kiểm tra, đề xuất phương án xử lý báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

22. Cử tri xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh xem xét giải quyết 

cấp 41 suất đất tái định cư cho các hộ đã chấp hành giải phóng mặt bằng xây 

dựng cầu Phố Lu và khu tái định cư tại thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà, thời gian đã 

gần 6 năm các hộ chưa có đất để làm nhà ổn định cuộc sống 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Thắng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Bảo Thắng đã 

chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tham mưu UBND huyện thực hiện 

trình tự, thủ tục đầu tư Khu tái định cư thôn Làng Chưng, xã Sơn Hà và được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 01/8/2019. Hiện 

nay UBND huyện đang thực hiện các bước để triển khai dự án theo quy định và 

dự kiến giao đất tái định cư vào cuối năm 2022.  

23. Cử tri phường Nam Cường phản ánh khu đất gia đình của Bộ đội Biên 

phòng tỉnh đã ở ổn định, nhưng không được chuyển khẩu về địa phương; khu 

vực này UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất của Bộ đội Biên phòng tỉnh để 

bàn giao cho địa phương quản lý; đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết để 

nhân dân yên tâm, ổn định cuộc sống.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Ngay sau khi nhận được ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ 

đạo Công an thành phố, phối hợp với UBND phường Nam Cường chủ động 

nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính 

về đăng ký hộ khẩu cho người dân. Hiện nay, qua rà soát, thống kê, khu đất gia 

đình của Bộ đội Biên phòng tỉnh có tổng số hộ thực tế đang cư trú là 109 hộ, 

trong đó: Đã được đăng ký thường trú là 65 hộ; Chưa được đăng ký thường trú 

là 44 hộ, có 15 hộ không có nhu cầu đăng ký thường trú. Công an thành phố đề 

nghị các trường hợp chưa đăng ký thường trú, yêu cầu đến Công an phường 

Nam Cường để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật. 

24. Cử tri xã Quang Kim, huyện Bát Xát phản ánh: Tại Báo cáo số 

674/BC-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về tiếp thu, giải quyết, 

trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV, đã giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường trả lời ý kiến của cử tri xã Quang Kim phản ánh Khu dân 

cư thôn An Quang nằm trong diện dự án đã quy hoạch từ năm 2014 một số hộ 

dân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm nhà ở nhưng 

không được làm. Tại khoản 3, Điều 49, Luật Đất đai quy định nếu quy hoạch 

trong thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi thì phải tiến hành điều 

chỉnh. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét, nếu không triển khai thực hiện thì cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân để nhân dân tiến hành làm nhà ở 

ổn định cuộc sống 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bát Xát nghiên cứu, trả lời như sau: 

Qua rà soát đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thôn An Quang, xã Quang 

Kim đang triển khai thực hiện đồng thời các quy hoạch cụ thể như sau: Quy 

hoạch chung dọc tuyến Kim thành - Ngòi Phát được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 10/12/2013; Quy hoạch chung Khu Kim 

thành - Bản Vược được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 502/QĐUBND 

ngày 29/02/2016; Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai 

đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 23/11/2018; Quy hoạch chi tiết Khu 

Logistics (khu dịch vụ hậu cần) thuộc khu Kim Thành - Bản Vược được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 20/9/2021. Căn cứ quy 

hoạch đã được phê duyệt thì toàn bộ thôn An Quang, xã Quang Kim được quy 

hoạch là các khu chức năng để xây dựng các hạng mục phục vụ Khu Kinh tế cửa 

khẩu, không quy hoạch khu dân cư (trừ khu tái định cư số 1, xã Quang Kim đã 

được xây dựng xong). Hiện nay đang triển khai lập kế hoạch thực hiện việc thu 

hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.  

Trên cơ sở ý kiến của cử tri xã Quang Kim, ngày 09/7/2021, UBND 

huyện Bát Xát đã có Văn bản số 1054/UBND-TNMT về việc đề nghị bàn giao 

quỹ đất ở Khu tái định cư số 1, xã Quang Kim, huyện Bát Xát để bố trí giao đất 

tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Đồng 

thời UBND huyện Bát Xát đã tiến hành rà soát tổng thể các hộ dân hiện tại đang 

2 sinh sống dọc tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát để báo cáo UBND tỉnh. 
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Ngày 24/02/2022, UBND huyện Bát Xát đã báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành 

kết quả rà soát thống kê đất ở, tài sản trên đất ở, chuồng trại của các hộ gia đình 

trong quy hoạch Khu logistics (Khu dịch vụ hậu cần) thuộc khu Kim Thành - 

Bản Vược và xây dựng phương án đề xuất dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục 

thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngày 11/3/2022, Văn phòng 

UBND tỉnh có Thông báo số 52/TB-VPUBND về kết luận của Thường trực 

UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2022, trong đó 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND huyện 

Bát Xát đề xuất phương án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án nằm 

trong quy hoạch Khu logistics (Khu dịch vụ hậu cần) thuộc khu Kim Thành - 

Bản Vược. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo phương án đầu tư xây 

dựng, giải phóng mặt bằng các dự án nằm trong quy hoạch Khu logistics thuộc 

Khu Kim Thành - Bản Vược. 

25. Cử tri tổ 9, thị trấn Bát Xát (trước đây là thôn Châu Giàng, xã Bản 

Qua) phản ánh: Thôn Châu Giàng thuộc quy hoạch mở rộng khu Kim Thành - 

Ngòi Phát, công bố quy hoạch đã lâu nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, nhân 

dân không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến rất 

nhiều đến các nhu cầu khác trong cuộc sống. Đề nghị UBND tỉnh cho biết đến 

bao giờ có quy hoạch chi tiết dự án và Nhân dân được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất?” 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Ban Quản lý khu kinh tế nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thôn Châu Giàng, xã Bản Qua sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành 

chính trở thành tổ 9 - thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát. Qua rà soát, tổ 9 - thị trấn 

Bát Xát có diện tích trên 290ha (gồm: 15,7ha đất ở; 79,36ha đất nuôi trồng thủy 

sản; 23,62ha đất lúa; 16,79ha đất trồng cây lâu năm; 77,03ha đất hàng năm khác 

và 82ha đất rừng sản xuất), với tổng 424 hộ dân. 

Tổ 9 - thị trấn Bát Xát nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế 

cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 

23/11/2018. 

Hiện nay, trong khu vực tổ 9 - thị trấn Bát Xát thuộc phạm vi, ranh giới của 

04 đồ án quy hoạch chi tiết đang triển khai và 02 dự án đã được phê duyệt, cụ thể 

như sau: 

- 04 quy hoạch chi tiết gồm: 

+ Quy hoạch chi tiết Khu công viên và vui chơi giải trí huyện Bát Xát 

(308,8 ha) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2931/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2017.  Trong khu vực trên, UBND tỉnh đã thực hiện đền bù giải phóng 

mặt bằng 174,64 ha với tổng số tiền là 150,496 tỷ đồng. Đối với phần diện tích 

còn lại hiện nay UBND tỉnh đang xem xét, cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện đền 

bù, GPMB trong năm 2022 để kêu gọi thu hút đầu tư. 
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+ Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc tuyến đường D7 (đường 35m), thị trấn 

Bát Xát, huyện Bát Xát với tổng diện tích quy hoạch 120ha. Đồ án quy hoạch đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 04/6/2021, 

hiện nay UBND huyện Bát Xát đang được giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

thống kê sơ bộ, xây dựng phương án đền bù, GPMB, lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án. 

+ Quy hoạch chi tiết Khu Logistics (dịch vụ hậu cần), diện tích 332ha: Đồ 

án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3382/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021. Dự kiến xây dựng phương án thống kê, GPMB trong Quý 

II/2022, kêu gọi thu hút đầu tư dự án trong năm 2022. 

+ Quy hoạch chi tiết Khu thương mại, công nghiệp, dịch vụ, đô thị xã Bản 

Qua - thị trấn Bát Xát (170,4ha). Hiện nay Ban Quản lý khu kinh tế đang trình 

UBND huyện Bát Xát phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Dự kiến Quy hoạch chi 

tiết được phê duyệt vào Quý III/2022. Thực hiện đền bù GPMB và thu hút đầu tư 

trong năm 2023. 

- 02 dự án đang triển khai: 

+ Dự án nâng cấp tỉnh lộ 156 Kim Thành - Bản Vược (đoạn từ Kim Thành 

đến sân Golf Lào Cai) do Ban Quản lý dự án ODA tỉnh là chủ đầu tư, hiện nay 

đang hoàn thiện lập hồ sơ thiết kế thi công, đã thực hiện công tác thống kê sơ bộ 

phương án đền bù, giải phóng mặt bằng (khoảng 219 tỷ đồng). Dự án đã khởi 

công xây dựng công trình. 

+ Dự án khai trường 26 do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam làm chủ 

đầu tư, diện tích khoảng 15ha. Dự án đã khai thác xong, đang triển khai phương 

án đóng cửa mỏ theo quy định. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì, 

phối hợp với UBND huyện Bát Xát xây dựng phương án giải phóng mặt bằng 

toàn bộ khu Kim Thành - Bản Vược đã được phê duyệt quy hoạch tại Văn bản 

số 4667/UBND-QLĐT ngày 28/9/2021.  

Đối với Khu Logistics (dịch vụ hậu cần), UBND tỉnh đang giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan đề xuất đầu tư xây 

dựng, giải phóng mặt bằng các dự án nằm trong quy hoạch Khu Logistics (dịch 

vụ hậu cần) tại Thông báo kết luận số 52/TB-UBND ngày 11/3/2022 của 

Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành dự thảo phương án đầu tư xây dựng, giải 

phóng mặt bằng các dự án nằm trong quy hoạch Khu logistics thuộc Khu Kim 

Thành - Bản Vược. 

26. Cử tri thôn Nậm Chủ, xã Bản Cầm; thôn Tiên Phong, thôn Toòng Già, 

thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

điều chỉnh giảm hạn mức diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất, đối với đất 

ở và đất nông nghiệp được quy định tại Điều 7a. Diện tích tối thiểu được phép 

tách thành một thửa đất nông nghiệp mới theo Quyết định số 02/2018/QĐ-

UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 
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điều của quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước 

thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với 

trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng 

niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối 

với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Việc quy định trên áp dụng thực hiện chung 

gây khó khăn cho nhân dân vùng nông thôn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-

UBND về quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; 

mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa 

địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

thay thế Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và Quyết định số 

02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018; trong đó đã điều chỉnh diện tích tối thiểu 

được phép tách thành một thửa đất ở đối với khu vực nông thôn tại trung tâm 

các xã có các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến liên huyện, liên xã từ 100,0 m2 

xuống còn 80,0 m2.  

27. Cử tri xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng phản ánh, Nhà máy xử lý 

nước thải khu công nghiệp Tằng Loỏng đã xây dựng xong hơn một năm nay 

nhưng chưa đưa vào hoạt động. Đề nghị các cấp xem xét sớm đưa nhà máy vào 

hoạt động nhằm làm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước cho khu vực Khu công 

nghiệp 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Ban Quản lý khu kinh tế nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 xã Xuân Giao, 

huyện Bảo Thắng công suất 2.000m
3
/ngàyđêm đã hoàn thành 100% khối lượng 

xây dựng. Dự kiến vận hành chạy thử trong tháng 9/2021, tuy nhiên, hiện nay do 

ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên các nhà đầu tư cung cấp thiết bị từ Hà 

Nội không di chuyển lên Lào Cai để thực hiện vận hành thử nhà máy được. Ban 

Quản lý Khu kinh tế đang phối hợp với Ban QLDA ODA tỉnh xây dựng phương 

án vận hành hoạt động nhà máy (dự kiến hoạt động chính thức vào Quý III/2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28. Cử tri xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn phản ánh, nhà máy phân lân 

trên địa bàn xả thải ra môi trường, đề nghị các ngành chức năng xem xét, kiểm 

tra, đánh giá về tình trạng ô nhiễm môi trường và có biện pháp xử lý dứt điểm 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Ngày 20/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra và 

quan trắc lấy mẫu đối chứng trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình 

xử lý chất thải đối với nhà máy sản xuất phân lân nung chảy để đánh giá hiệu 
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quả công trình xử lý chất thải (quan trắc lấy mẫu khí thải tại các khu vực: Lò 

cao, khu vực sấy bán thành phẩm, khu vực đóng bao thành phẩm, khu vực chế 

biến nguyên liệu; về nước thải nhà máy sử dụng tuần hoàn cho sản xuất, không 

xả ra môi trường). Qua kết quả phân tích của đơn vị tư vấn cho thấy các chỉ tiêu, 

thông số về khí thải đều nằm trong quy chuẩn cho phép.  

Ngày 08/01/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1160/QĐ-TCMT 

ngày 30/12/2021 của Tổng cục Môi trường đã tổ chức kiểm tra các hạng mục 

công trình xử lý chất thải làm căn cứ để xem xét cấp Giấy xác nhận hoàn thành 

các công trình bảo vệ môi trường cho Dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung 

chảy xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn. Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tổ 

chức lấy mẫu để đánh giá hiệu quả các công trình xử lý chất thải, qua kết quả 

phân tích của Tổng cục Môi trường cho thấy các chỉ tiêu thông số đều nằm trong 

quy chuẩn cho phép. 

Như vậy, tại thời điểm lấy mẫu đánh giá hiệu quả các công trình xử lý khí 

thải của Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn 

cho thấy hoạt động của nhà máy không gây ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên, do đặc thù loại hình sản xuất của nhà máy có tiểm ẩn nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường cao, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường 

tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường đối với nhà máy phân lân nung chảy, trường hợp 

nhà máy gây ô nhiễm môi trường sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định; đồng thời 

yêu cầu Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai thực hiện lắp đặt hệ thống 

quan trắc tự động, liên tục khí thải qua đó sẽ giám sát hoạt động xả khí thải của 

nhà máy để có cảnh báo và quy trách nhiệm cho Công ty nếu xả thải vượt quy 

chuẩn cho phép.  

29. Cử tri xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh 

tiến độ Dự án tái định cư thôn Ta Khuấn xã Sơn Thủy đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt nhưng đến nay chưa được thực hiện 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án tái định cư thôn Ta Khuấn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn đã được 

UBND tỉnh phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp dân cư nông thôn giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hiện nay, UBND tỉnh đã đưa danh mục dự 

án này đầu tư theo Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai - 

thuộc tiểu dự án 1 nằm trong dự án 2 của Chương trình do Ban Dân tộc tỉnh làm 

cơ quan thường trực. Dự án đang trình Trung ương bố trí kinh phí thực hiện giai 

đoạn 2021-2025. 

30. Cử tri xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét, sớm ra 

quyết định thu hồi phần diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn 

Bàn với diện tích hơn 400 ha để UBND xã có kế hoạch giao đất cho các hộ dân 
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đang canh tác trên các vị trí đã căm mốc trả lại cho xã tại các thôn Hát Tình, 

Tằng Pậu, Thi, Phúng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Việc đo đạc, xác định ranh giới đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên (TNHH MTV) Lâm nghiệp Văn Bàn là một trong những nhiệm vụ 

thuộc Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, 

lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 14/7/2017. 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa tại Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 

09/07/2020 với diện tích trả về cho địa phương quản lý 1.442,869 ha. 

Hiện nay, đã thực hiện đo đạc ranh giới, cắm mốc ranh giới xong phần 

diện tích Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn giữ lại quản lý, sử dụng. 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn đã nộp hồ sơ về Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lào Cai, tuy nhiên do hồ sơ chưa đầy đủ, Công ty đã có 

văn bản xin rút hồ sơ.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đang đôn đốc Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Văn Bàn khẩn trương nộp lại hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lào Cai để kiểm tra, thẩm định theo quy định. Trên cơ sở thẩm định 

hồ sơ xin thuê đất, cấp Giấy chứng nhận phần diện tích giữ lại quản lý của Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn đảm bảo theo yêu cầu. 

Phần diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn trả về 

cho địa phương quản lý, hiện nay chưa được đo đạc để xác định chính xác ranh 

giới, vị trí ngoài thực địa. Nội dung đo đạc, xác định ranh giới phần diện tích đất 

trả về cho địa phương quản lý là một trong những nhiệm vụ của Đề án, UBND 

tỉnh đã giao UBND huyện Văn Bàn làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện tại Văn 

bản số 1812/UBND-TNMT ngày 07/5/2021. 

Vì vậy, ngay sau khi UBND huyện Văn Bàn tổ chức xong việc đo đạc, 

xác định ranh giới và hoàn thiện hồ sơ đề nghị thu hồi, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ tham mưu thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi để 

bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định. UBND huyện Văn Bàn 

có trách nhiệm xây dựng phương án giao đất cho nhân dân quản lý, sử dụng theo 

thẩm quyền.  

31. Cử tri phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai đề nghị: Tỉnh điều 

chỉnh quy hoạch đất công cộng 4 (tổ 11); đất công cộng 5 (tổ 17); đất công 

cộng tổ 20 sang đất văn hóa 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, căn cứ vào hiện trạng 

mạng lưới nhà văn hóa và nhu cầu thực tế sử dụng nhà văn hóa trên địa bàn, 

UBND thành phố đã xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-UBND về việc 

sắp xếp đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa liên tổ dân phố, liên khu dân cư trên 

địa bàn các phường của thành phố Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 trong đó đã nêu 

rõ: Theo phương án thì đối với phường Bắc Cường vị trí đất công cộng 4 (tổ 11 

sau làn dân cư Trần Thị Lan) sẽ được nâng cấp nhà văn hóa phục vụ cho dân cư 

các tổ 11, 12, 13 và tổ 15. Vị trí đất công cộng tổ 20 và vị trí đất công cộng 5 (tổ 

17) không có trong danh mục được đề xuất đầu tư Nhà văn hóa trong giai đoạn 

này. 

32. Cử tri phường Phố Mới, thành phố Lào Cai phản ánh: Quỹ đất kinh 

doanh Khu thương mại vực sau bờ kè Tả sông Hồng và đường Đinh Bộ Lĩnh 

(Đoạn từ chân cầu Phố Mới đến dãy nhà ở liền kề) có vị trí được giao cho các 

doanh nghiệp để thực hiện các dự án kinh doanh, dịch vụ theo giấy chứng nhận 

đầu tư, một số doanh nghiệp đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép chuyển đổi 

mục đích đất từ đất chuyên dùng sang đất ở đô thị (biệt thự, mật độ xây dựng 

trung bình 60%). Song hầu hết các doanh nghiệp không thực hiện đúng với mục 

tiêu  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 

23/02/2022 thành lập tổ công tác thực hiện rà soát về thủ tục, hồ sơ pháp lý, nhu 

cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tình hình quản lý, sử dụng đất đối với các 

trường hợp giao đất sản xuất, kinh doanh có thời hạn lâu dài trên địa bàn thành 

phố Lào Cai, trong đó có các doanh nghiệp thuộc đường sau kè bờ tả sông Hồng 

và bám mặt đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn từ chân Cầu Phố Mới đến dãy nhà ở liền 

kề).  

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố rà soát và báo cáo UBND tỉnh 

trong quý II/2022 để có hướng giải quyết, tháo gỡ đối với các trường hợp trên. 

33. Cử tri thị trấn Khánh Yên, các xã Khánh Yên Thượng, Làng Giàng, 

Khánh Yên Trung đề nghị đầu tư xây dựng nhà máy xử lí rác cho khu vực thị 

trấn Khánh Yên và các xã giáp danh thị trấn vì hiện nay toàn bộ rác thải của thị 

trấn Khánh Yên đang được đổ trực tiếp xuống bản Nà Lộc của xã Khánh Yên 

Thượng, chỉ qua xử lí các bước rất thông thường nên gây ô nhiễm không khí, 

nước sinh hoạt cho người dân sống xung quanh. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Văn Bàn kiểm tra, đánh giá tình 

hình, hiện trạng vị trí để xây dựng nhà máy xử lý rác; UBND huyện Văn Bàn đã 

quy hoạch vị trí bãi rác mới tại xã Khánh Yên Trung, hiện nay đang chuẩn bị 
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các thủ tục để chuyển sang sử dụng vị trí mới, đóng cửa vị trí bãi rác hiện nay tại 

xã Khánh Yên Thượng.  

34. Cử tri phường Bắc Lệnh thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo 

ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu sử dụng kết quả đo đạc số hoá 

bản đồ tạo thuận lợi cho nhân dân không tốn kém kinh phí thuê đo đạc tách thửa 

chuyển mục đích sử dụng đất cho con cháu 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính tại phường Bắc Lệnh, thành phố Lào 

Cai do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại Ninh thực hiện. Hiện nay đơn vị 

đã hoàn thành xong công tác đo đạc và được đơn vị giám sát, kiểm tra (Trung 

tâm Triển khai công nghệ viễn thám) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.  

Tuy nhiên, đơn vị chưa thực hiện việc giao nộp được sản phẩm do phải 

hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu kèm theo. Vì tình hình dịch Covid-19 phức tạp, 

đơn vị đo đạc lại ở ngoài tỉnh, đơn vị đang hoàn thiện công tác nội nghiệp và 

nhận sao tài liệu phục vụ giao nộp tại Trụ sở của Công ty. UBND tỉnh yêu cầu 

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc đơn vị đo đạc khẩn trương hoàn thành 

việc giao nộp sản phẩm để đưa vào quản lý, sử dụng đảm bảo theo quy định.  

35. Cử tri huyện Bảo Yên tiếp tục phản ánh: Việc đề nghị tỉnh giải quyết 

dứt điểm đất chồng chéo giữa các hộ dân với đất của Công ty TNHH MTV lâm 

nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng phòng hộ (661); đo đạc ranh giới, diện tích 

cụ thể để cắt giảm diện tích chồng chéo để làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; xem xét cắt giảm diện tích đất Công ty 

sử dụng không hiệu quả giao cho nhân dân sản xuất 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Việc đo đạc, xác định ranh giới đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên (TNHH MTV) Lâm nghiệp Bảo Yên là một trong những nhiệm vụ 

thuộc Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, 

lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 14/7/2017. 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa tại Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 

09/07/2020 với diện tích trả về cho địa phương quản lý 2.853,67 ha. 

Phần diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên trả về 

cho địa phương quản lý, hiện nay chưa được đo đạc để xác định chính xác ranh 

giới, vị trí ngoài thực địa. Nội dung công việc đo đạc, xác định ranh giới phần 

diện tích đất trả về cho địa phương quản lý là một trong những nhiệm vụ của Đề 
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án, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bảo Yên làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện 

tại Văn bản số 1812/UBND-TNMT ngày 07/5/2021. 

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu: Ngay sau khi UBND huyện Bảo Yên tổ chức 

xong việc đo đạc, xác định ranh giới và hoàn thiện hồ sơ đề nghị thu hồi gửi về 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở TN&MT tham mưu thẩm định, trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định thu hồi để bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng 

theo quy định. UBND huyện Bảo Yên có trách nhiệm xây dựng phương án giao 

đất cho nhân dân quản lý, sử dụng theo thẩm quyền. 

36. Cử tri Hạt kiểm lâm huyện Bảo Thắng kiến nghị: Tỉnh chỉ đạo rà soát, 

cắm mốc ranh giới đối với trên 12.500 ha diện tích rừng tự nhiên của Ban quản 

lý rừng phòng hộ 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Thắng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc 

từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Đề 

án 3200). Để triển khai thực hiện Đề án, trong đó có nội dung rà soát, cắm mốc 

ranh giới đối với trên 12.500 ha diện tích rừng tự nhiên của Ban Quản lý rừng 

phòng hộ huyện Bảo Thắng. UBND tỉnh đã giao UBND huyện làm chủ đầu tư, 

chủ động xây dựng kế hoạch và phân kỳ đầu tư cho phù hợp (tại Văn bản số 

298/TB-VPUBND ngày 15/10/2021), dự kiến thời gian hoàn thành 31/12/2023. 

Sau khi triển khai thực hiện thí điểm tại thành phố Lào Cai, UBND huyện sẽ 

thực hiện trình tự, thủ tục để lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện vào quý 

IV năm 2022. 

 37. Cử tri phường Nam Cường, thành phố Lào Cai đề nghị: Tỉnh bố trí 

nguồn vốn để di chuyển 15 hộ dân trung vùng sụt lún tại tổ 15, 16 do ảnh hưởng 

đường cao tốc 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND thành phố Lào Cai đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng kiểm tra rà soát những trường hợp bị ảnh hưởng do thi công đường cao tốc 

Nội Bài - Lào Cai, gói thầu số 17 qua địa phận tổ 16, phường Nam Cường, 

thành phố Lào Cai. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:  

Việc thi công gói thầu số 17 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại tổ 16, 

phường Nam Cường có ảnh hưởng đến 04 hộ gia đình gồm hộ bà Nguyễn Thị 

Tươi, hộ bà Nguyễn Thị Mai, hộ ông Nguyễn Văn Huy và hộ ông Nguyễn Đức 

Long. UBND thành phố đã thực hiện di chuyển 03 hộ ra khỏi phạm vi ảnh 

hưởng do thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai gói thầu số 17, còn 01 hộ là 

Nguyễn Đức Long chưa có kinh phí để thực hiện di chuyển. Ngày 15/4/2020, 

UBND thành phố Lào Cai có Văn bản số 563/UBND-PTQĐ báo cáo về việc bố 

trí kinh phí, quỹ đất để thực hiện giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn 

Đức Long, tổ 16 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Ngày 19/01/2021, 
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UBND tỉnh có Văn bản số 230/UBND-TNMT về việc giải quyết tồn tại GPMB 

đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km244+155 - Km 262+353 (từ điểm cuối 

giai đoạn I đến cầu Kim Thành, tỉnh Lào Cai), trong đó giao Sở Tài chính xem 

xét kiến nghị về tạm ứng ngân sách tỉnh cho UBND thành phố Lào Cai để bồi 

thường cho các hộ dân và giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét kiến nghị 

về bố trí một vị trí tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức Long. Ngày 

23/02/2022, Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị đã phối hợp với UBND phường Nam 

Cường xuống trực tiếp làm việc với hộ gia đình ông Nguyễn Đức Long (Có biên 

bản làm việc) để làm căn cứ báo cáo và đề xuất UBND thành phố và các sở, ban 

ngành của tỉnh tiếp tục xem xét giải quyết. 

38. Cử tri xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn tiếp tục đề nghị tỉnh chỉ đạo 

ngành chức năng giải quyết dứt điểm việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của các hộ gia đình bị trùng, cấp chồng lên hộ khác (có 70 

hộ cấp sai, cấp trùng) để nhân dân thuận lợi quản lý, sử dụng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

UBND xã Nậm Chày kiểm tra, rà soát tổ chức kiểm tra, xác minh cụ thể từng 

trường hợp có giấy chứng nhận QSD đất được cấp có sai sót, chồng chéo để có 

cơ sở xem xét giải quyết. 

39. Cử tri xã Vạn Hòa phản ánh, năm 2014 trục đường Khánh Yên kéo 

dài (M17) có 09 lô đất bị thanh tra và đã có Kết luận số 328/KL-CT/UBND 

ngày 26/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai. Trong đó 02 lô đất 

trống đã được giao tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án bãi hàng ga Lào 

Cai, 07 lô đất có nhà ở ổn định. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa chỉ cơ 

quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh về định giá để cấp quyền sử dụng 

đất cho 07 lô đất trên để cử tri thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và 

được sửa chữa nhà ở vì nhà gỗ tạm đã bị mục nát để đảm bảo đời sống. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thực hiện kết luận Thanh tra số 328/KL-CT/UBND ngày 26/6/2014 của 

Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về việc thanh tra đột xuất công tác quản lý 

đất đai tại khu vực đường Khánh Yên - thôn Hồng Hà - xã Vạn Hòa, thành phố 

Lào Cai, qua đó các hộ trên không thuộc đối tượng di chuyển giải phóng mặt 

bằng phải sắp xếp tái định cư. Ngày 24/9/2014, UBND thành phố Lào Cai có 

Văn bản số 971/UBND-TN&MT về việc định giá giao đất cho các hộ gia đình 

đang quản lý sử dụng ổn định. Ngày 10/8/2017, UBND thành phố Lào Cai tiếp 

tục đề nghị với UBND tỉnh về việc định giá giao đất cho 07 hộ gia đình tại 

đường Khánh Yên kéo dài (M17), xã Vạn Hòa tại cuộc họp giải quyết các 

vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và giải phóng mặt 

bằng các dự án do thành phố Lào Cai làm chủ đầu tư. Kết luận cuộc họp tại 

Thông báo số 290/TB-VPUBND ngày 17/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh, 
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lãnh đạo UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét các trường 

hợp theo đề nghị của UBND thành phố Lào Cai theo Kết luận thanh tra thành 

phố và đề xuất UBND tỉnh giải quyết. Ngày 20/4/2018, UBND thành phố Lào 

Cai có Văn bản số 454/UBND - TNMT về việc định giá giao đất ở cho 07 hộ gia 

đình đang sử dụng ổn định tại đường Khánh Yên (M17), xã Vạn Hòa, thành phố 

Lào Cai. Ngày 15/10/2019, UBND thành phố Lào Cai tiếp tục báo cáo nội dung 

vướng mắc 07 trường hợp trên tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và giải phóng mặt bằng các dự án do 

thành phố Lào Cai. Ngày 10/01/2022, UBND thành phố Lào Cai có Tờ trình số 

06/TT-UBND về việc đề nghị xem xét định giá đất ở cho hộ gia đình đang sử 

dụng đất tại thôn Hồng Hà xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm 

kiến nghị của cử tri. 

40. Cử tri tổ 1, phường Hàm Rồng thị xã Sa Pa phản ánh trong quá trình 

thi công đường vào nhà máy xử lý nước thải đã làm thay đổi dòng suối khi mưa to 

làm nước ngập vào hoa màu của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu 

tư và nhà thầu thi công kiểm tra hồ sơ thiết kế và khơi thông dòng chảy như trước 

khi thi công vào nhà máy xử lý nước thải. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Theo báo cáo của UBND thị xã Sa Pa, sau khi nhận được ý kiến phản ánh 

của cử tri vào tháng 4/2021, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô 

thị thị xã phối hợp với Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai (Chủ đầu tư công trình) 

chỉ đạo đơn vị thi công để tiến hành thanh thải, khơi thông dòng chảy theo đề 

nghị của cử tri. Đến nay đã hoàn thành việc thanh thải dòng chảy, đảm bảo 

không ngập úng hoa màu, tài sản của nhân dân. 

41. Cử tri tổ 21, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai có ý kiến: Một số 

hộ mua đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Tiến nhưng mấy năm nay chưa 

được cấp Giấy chứng nhận, đề nghị các cấp các ngành xem xét giải quyết 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Theo Báo cáo số 38/BC-NT ngày 10/3/2022 của Công ty cổ phần tập 

đoàn Nam Tiến, hiện tại tổng diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSD 

đất tại Tiểu khu đô thị số 3 là: 56.637,40m
2
/101.652,19m

2
 (409/642 thửa đất).  

Tổng diện tích đã chuyển nhượng cho các hộ dân là 20.979,78m
2
 

(227/409 thửa đất); đang thực hiện chuyển nhượng 26 thửa đất và nhà ở; chứng 

nhận tài sản gắn liền với đất 31 căn nhà; hoàn thiện thủ tục chứng nhận tài sản 



 24 

gắn liền với đất 66 căn nhà; thực hiện đo đạc tài sản gắn liền với đất 35 căn nhà; 

vi phạm chưa đủ điều kiện chuyển nhượng 18 thửa đất và nhà ở. 

Theo dự án đầu tư được phê duyệt, sau khi nhận bàn giao nhà xây thô từ 

Chủ đầu tư, các hộ gia đình, cá nhân phải hoàn thiện phần nội thất theo bản vẽ 

thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và sự giám sát của Chủ đầu 

tư. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện nhà các hộ dân đã không tuân thủ theo 

yêu cầu của Chủ đầu tư và hồ sơ thiết kế được duyệt. Cụ thể: Tự ý điều chỉnh lại 

thiết kế tầng tum, để téc nước lên phía trên mái tum gây mất cảnh quan khu vực 

(theo thiết kế là téc nước phải để vào bên trong tum), ngoài ra một số hộ dân tự 

ý xây dựng cơi nới lợp mái tôn. Ngày 17/7/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Nam Tiến đã có Thông báo số 257/TB-NT yêu cầu các hộ dân tổ 21 thực hiện 

tháo dỡ téc nước đặt trên mái tum xong trước ngày 22/7/2021, nhưng đến nay 

các hộ dân vẫn chưa thực hiện tháo dỡ.  

Từ những lý do nêu trên, một số căn nhà chưa đủ điều kiện chứng nhận bổ 

sung quyền sở hữu cho Chủ đầu tư, dẫn đến các hộ dân tại tổ 21 cũng như các 

hộ dân khác trong dự án Tiểu khu đô thị số 3 chưa đủ điều kiện để nhận chuyển 

nhượng nhà, đất.  

Để sớm cấp được Giấy chứng nhận, đề nghị các hộ dân nghiêm túc thực 

hiện khắc phục các nội dung còn vướng mắc tại Thông báo số 257/TB-NT của 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến; phối hợp với Công ty để hoàn thiện hồ sơ 

chuyển nhượng nhà, đất theo quy định.  

42. Cử tri xã Vạn Hòa phản ánh, năm 2014 khu tái định cư thôn Hồng Hà 

có 08 hộ được giao đất theo hình thức định giá theo Quyết định 276/QĐ- UBND 

của UBND thành phố Lào Cai. Đã có 06 hộ được giao GCNQSDĐ (trong đó, 05 

hộ nộp thuế theo giá cũ, 01 hộ nộp thuế theo giá mới) tuy nhiên thành phố yêu 

cầu tạm dừng giao dịch, chủ sử dụng đất phải thực hiện lại nghĩa vụ tài chính; 

02 hộ đã nộp tiền (theo giá cũ) nhưng chưa được giao bìa đỏ. Đến ngày 

07/5/2020, UBND thành phố đã có Văn bản số 673/UBND-TNMT về việc trả lời 

ý kiến cử tri xã Vạn Hòa. Trong đó có nội dung UBND thành phố đã có các văn 

bản đề nghị tỉnh như: Báo cáo  số  130/BC-UBND  ngày  13/3/2019;  Báo  cáo  

số  14/BC-UBND ngày 10/01/2020;  Báo  cáo  số  146/BC-UBND ngày  

24/3/2020.  Tuy nhiên,  đến  nay, UBND thành phố chưa nhận được văn bản chỉ 

đạo. Cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét giải quyết dứt 

điểm giá giao đất đối với các hộ trên 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sau khi kiểm tra hồ sơ quản lý đất đai, hồ sơ địa chính, hồ sơ giải phóng 

mặt bằng công trình Khu dân cư Đinh Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

cho thấy: Ngày 10/02/2017, UBND thành phố Lào Cai ban hành Quyết định cho 

các hộ gia đình với mức giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá đất quy 

định tại Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh 

Lào Cai nhân với hệ số điều chỉnh K tại Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 
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21/12/2016 của UBND tỉnh (3.900.000 đồng/m2). Tuy nhiên, ngày 27/6/2017, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều 

chỉnh giá đất để bồi thường và giá đất để giao đất tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó có quy định cụ thể giá giao 

đất tái định cư tại dự án Khu dân cư Đinh Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa là: Đường F2 

(đoạn từ F1 đến đường Đinh Bộ Lĩnh) giá 7.000.000 đồng/m2, dẫn đến có sự 

chênh lệch về giá giao đất tái định cư. Để giải quyết vướng mắc về giá giao đất 

tái định cư, ngày 13/3/2019, UBND thành phố Lào Cai đã có Báo cáo số 

130/BC-UBND về việc vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giao đất 

tái định cư công trình Khu dân cư Đinh Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa gửi UBND tỉnh và 

ngày 12/12/2019, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 356/TB-VPUBND 

thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc 

trong xác định giá đất tái định cư để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

trong đó có nội dung nguyên tắc chung để giải quyết những vướng mắc trong 

xác định giá đất giao tái định cư. Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh tiếp tục có Văn 

bản số 750/UBND-TNMT về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong công 

tác xác định giá đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND các 

huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp đề xuất giải 

quyết những khó khăn vướng mắc về giá đất tái định cư trên địa bàn. Sau khi 

thực hiện tổng hợp, rà soát bổ sung các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh, ngày 24/3/2020 UBND thành phố Lào Cai tiếp tục có Báo cáo số 146/BC-

UBND về việc giải quyết khó khăn vướng mắc về giá giao đất tái định cư của 37 

dự án trên địa bàn thành phố Lào Cai, trong đó có nội dung vướng mắc đối với 

các hộ thuộc dự án Khu dân cư Đinh bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. 

Ngày 21/9/2020, UBND thành phố Lào Cai có Tờ trình số 509/TTr-UBND đề 

nghị xem xét phê duyệt giá giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất 

dự án: Khu dân cư Đinh Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm 

kiến nghị của cử tri. 

43. Cử tri phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai phản ánh, trước đây 31 hộ 

trong ngõ Đặng Trần Côn có mua đất của Công ty Thái Sơn nhưng đến nay vẫn 

chưa tách được “bìa đỏ”. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, giải 

quyết để nhân dân ổn định cuộc sống. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Lào Cai chủ trì, trả lời ý kiến cử tri 

tại Văn bản số 3473/UBND-TH ngày 29/7/2021.  

Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ cho thấy Công ty Xây lắp thương mại 

Thái Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh giao 2.391,0 m2 đất theo hình thức giao đất 

có thu tiền sử dụng đất, tại lõi giữa 4 làn dân cư đường Lương Văn Can - Sơn 

Đạo - Phan Chu Trinh - Đặng Trần Côn, phường Cốc Lếu, để sử dụng vào mục 
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đích làm đường vào và xây dựng kho chứa hàng nội thất, tại Quyết định số 

245/QĐ.UB ngày 13/5/2004. Việc Công ty tự ý tách thửa, chuyển nhượng và 

người dân tự ý chuyển mục đích sang làm nhà ở, là không đúng quy định của 

pháp luật.  

Vì vậy, yêu cầu UBND thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan và Công ty xây lắp thương mại Thái Sơn giải quyết dứt điểm 

theo thẩm quyền, trả lời ý kiến cử tri, trong quá trình giải quyết có khó khăn, 

vướng mắc, đề xuất phương án báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường) xem xét, giải quyết. 

44. Cử tri thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, cân đối bố trí vốn để thực hiện nạo vét kênh tiêu úng tuyến mương 

tiêu thoát lũ Na Đẩy tại thị trấn Mường Khương để khắc phục tình trạng ngập 

úng làm thiệt hại hoa màu, lúa mỗi khi mưa bão tại toàn bộ cánh đồng Trung 

tâm thị trấn Mường Khương 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Khương nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

UBND huyện Mường Khương đã đưa danh mục công trình trên vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 để cân đối vốn đầu tư xây 

dựng. 

45. Cử tri thôn Thác Dây xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem 

xét đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho thôn Thác Dây phục vụ cho 325 

nhân khẩu 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thôn Thác Dây đã được đầu tư xây dựng 1 công trình CNSH từ năm 

2002, cấp nước cho 38 hộ dân, hiện tại do công trình đã được đầu tư từ rất lâu, 

nguồn nước bị mất, toàn bộ tuyến ống chính bị mất, chỉ còn lại một số đoạn ống 

nhánh dẫn vào nhà dân, công trình bị hư hỏng hoàn toàn không còn khả năng 

cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân. Hiện tại người dân đang sử dụng nước 

từ các mạch lộ thiên; tuy nhiên, nguồn nước ít, chất lượng nước bị ô nhiễm, đặc 

biệt là vào mùa khô. Theo ý kiến của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và đầu tư 

(Văn bản số 1949/STC-QLNS ngày 15/9/2020, Văn bản số 1593/SKH-KTN 

ngày 15/9/2020): Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19, dự kiến khả năng thu 

ngân sách giai đoạn 2021-2025 rất khó khăn, các nguồn vốn chỉ cơ bản đáp ứng 

được nhu cầu các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 

2021-2025 nên chưa thể cân đối để bố trí đầu tư các dự án này.  

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Văn Bàn chủ động sử dụng các nguồn 

vốn hợp pháp của huyện để thực hiện đầu tư. 

46. Cử tri xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng phản ánh, tuyến đường từ thôn 

Tả Thàng đi Nậm Trà - Nậm Phẳng dài khoảng 14km, hiện nay đã xuống cấp 
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nghiêm trọng, nhiều điểm thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa, nhân dân và các 

cháu học sinh đi lại rất khó khăn, đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư 

tuyến đường để nhân dân đi lại thuận lợi 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Thắng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường thôn Nậm Trà, Nậm Phẳng thuộc tuyến đường Gia Phú - 

Nậm Phẳng dài 13,5 km là đường cấp phối do huyện quản lý. Hằng năm được 

duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Do tuyến đường là đường cấp phối, có độ dốc 

lớn nên việc duy tu bảo dưỡng thường xuyên chưa khắc phục được hết các hư 

hỏng. Do vậy nhu cầu đầu tư nâng cấp tuyến đường theo nguyện vọng của Nhân 

dân xã Gia Phú là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, công trình thuộc dạng tuyến 

dài, kinh phí đầu tư lớn trong khi ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn trong 

bối cảnh dịch Covid -19 kéo dài và diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan vét rãnh, bù phụ lại mặt đường theo kế hoạch bảo 

dưỡng thường xuyên đảm bảo việc đi lại cho Nhân dân.  

47. Cử tri xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị 

liên quan khẩn trương thi công đoạn đường tỉnh lộ 151 đoạn từ xã Nậm Dạng 

đến thôn Trung Đoàn (xã Hòa Mạc) dài 4km theo cam kết thi công của Công ty 

thủy điện Suối Chăn 1 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tuyến đường mà cử tri phản ánh là Đường tỉnh 151B, đoạn Võ Lao - Hòa 

Mạc, có chiều dài15Km. Đoạn tuyến từ Võ Lao đến cầu Hòa Mạc có chiều dài 

10Km được đầu xây dựng với quy mô đường cấp V, mặt đường láng nhựa và 

đưa vào sử dụng năm 2015; đoạn tuyến từ cầu Hòa Mạc đến Quốc lộ 279 chiều 

dài 5Km, chưa được đầu tư xây dựng, hiện các phương tiện đang lưu thông trên 

đường công vụ thi công thủy điện. Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tại Quyết định số 437/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh đã giao danh mục nâng cấp 

đoạn tuyến này với chiều dài 5km, quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường 

thảm bê tông nhựa rộng 5,5m, kinh phí 30 tỷ đồng. Trước mắt, trong thời gian 

chờ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công công trình, UBND tỉnh 

yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phối hợp các đơn vị có liên quan thực 

hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường để đảm bảo đi 

lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân. 

48. Cử tri huyện Bát Xát phản ánh: Chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường Kim Thành - Ngòi Phát, thực hiện theo Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 

23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch trung xây 

dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn 2050 

đã được UBND tỉnh chấp thuận, đề nghị UBND tỉnh sớm cấp kinh phí đền bù 
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giải phóng mặt bằng thực hiện dự án để nhân dân an tâm, ổn định cuộc sống 

phát triển sản xuất 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay dự án đang tiến hành thống kê giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh sẽ 

chỉ đạo các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo nhanh 

chóng ổn định cuộc sống của nhân dân.  

49. Cử tri thôn Cọn 2, xã Cam Cọn huyện Bảo Yên đề nghị UBND tỉnh 

xem xét làm đường gom phục vụ cho việc đi lại sản xuất và khai thác lâm sản 

của nhân dân tại km 210 + 211, hiện nay trên 10 ha rừng trồng sản xuất của 

nhân dân đã đến tuổi khai thác mà không có đường đi khai thác. Hiện nay đã có 

03 hộ đang khai thác gỗ nhưng không có đường kéo gỗ ra, đề nghị Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng có phương án giải quyết. Trước mắt, đề nghị cho phép 

các hộ dân được vận chuyển gỗ qua cống chui km 210 + 500. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Yên nghiên cứu, trả lời như sau: 

Qua rà soát, công trình đường gom cao tốc Nội Bài - Lào Cai thôn Cọn 2 

xã Cam Cọn có quy mô mở rộng nền Bnền=6,0m, Bmặt BTXM=3,5m, chiều dài 

1,0 km, nằm trong danh mục các công trình đường giao thông nông thôn cho các 

xã giai đoạn 2022-2025 tại Văn bản số 593/UBND-TH ngày 17/02/2022 của 

UBND tỉnh về việc thống nhất giao danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình hạ 

tầng thiết yếu cho cơ sở giai đoạn 2022-2025. Ngày 18/3/2022, UBND huyện 

Bảo Yên đã ban hành Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc giao danh mục 

chuẩn bị đầu tư các công trình đường giao thông nông thôn cho các xã giai đoạn 

2022-2025 huyện Bảo Yên. 

Hiện nay, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện khảo 

sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình đường GTNT trên địa 

bàn huyện và tổng hợp báo cáo sở ngành thẩm định nguồn vốn. Sau khi sở 

ngành thẩm định nguồn vốn và tỉnh phân bổ nguồn vốn UBND huyện sẽ tổ chức 

triển khai thực hiện đầu tư công trình để sớm đưa vào phục vụ nhân dân. 

Đối với đề nghị cho phép các hộ dân được vận chuyển qua cống chui Km 

210+500, thì tại vị trí trên cống tròn phục vụ thoát nước ngang của đường cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai, không sử dụng để thực hiện các mục đích đi lại, vận 

chuyển lâm sản vì có nguy cơ làm ảnh hưởng kết cấu công trình, khả năng tiêu 

thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. 

50. Cử tri xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng đề nghị Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh sớm chi trả tiền hỗ trợ khoan giếng cho các hộ dân 

khu Tái định cư thôn Cầu Xum, các hộ đã khoan giếng song đến nay chưa được 

nhận tiền hỗ trợ (20 triệu đồng/hộ). 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án SXDC tại thôn Cầu Xum, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng bố trí 

sắp xếp 32 hộ + 3 lô dự phòng; các hạng mục công trình hạ tầng gồm: Cấp nước 

SH (hỗ trợ đào giếng nước 20 triệu đồng/hộ), Điện SH, Giao thông, San gạt mặt 

bằng, GPMB, nhà VH, Trường học. Các hạng mục hạ tầng công trình đã thực 

hiện hoàn thành và đã bàn giao cho UBND xã Thái Niên, UBND huyện Bảo 

Thắng vào ngày 17/7/2020 đưa vào sử dụng và được UBND tỉnh phê duyệt 

quyết toán dự án tại Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, tổng số 

kinh phí còn thiếu các hạng mục xây dựng của dự án là: 2.457 triệu đồng (trong 

đó có tiền quyết toán hỗ trợ giếng khoan 32 hộ dân).  

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu bố trí vốn còn 

thiếu để thực hiện quyết toán dự án. 

51. Cử tri thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng tiếp tục đề nghị UBND 

tỉnh xem xét giải quyết về vấn đề môi trường do các nhà máy trong khu công 

nghiệp làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống, sức khỏe nhân dân. Hiện nay, 

khói, bụi khu công nghiệp làm cho người dân khó thở, phát sinh nhiều bệnh về 

hô hấp, nhất là người già và trẻ em, ngày càng có nhiều người chết vì bệnh ung 

thư, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm di chuyển nhân dân ra khỏi vùng độc hại, 

nguy hiểm. Đề nghị UBND tỉnh trả lời rõ lộ trình, thời gian từng khu vực phải di 

chuyển để nhân dân được biết, tránh tâm lý thấp thỏm chờ đợi, không yên tâm 

để lao động, sản xuất, tránh gây bức xúc trong nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Thắng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Năm 2021, Khu công nghiệp Tằng Loỏng đã được UBND tỉnh quan tâm 

chỉ đạo, đến nay các nhà máy phát sinh khí thải, nước thải đã cơ bản được khắc 

phục (Báo cáo số 641/BC-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về 

tình hình thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV). UBND huyện Bảo Thắng đã thực 

hiện di chuyển 106 hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng môi 

trường khu vực, UBND huyện tiếp tục kiến nghị đề xuất tăng cường kiểm tra 

giám sát việc quản lý xử lý xả thải của các doanh nghiệp. Các sự cố phát sinh 

đều được các ngành của tỉnh và UBND huyện Bảo Thắng yêu cầu các nhà máy 

khắc phục kịp thời. Theo đó, ngày 18/5/2021, UBND huyện Bảo Thắng có Báo 

cáo số 299/BC-UBND về kết quả giải quyết đơn của Nhân dân xã Xuân Giao và 

thị trấn Tằng Loỏng về ảnh hưởng khu công nghiệp Tằng Loỏng, trong đó đề 

xuất biện pháp khắc phục. Để nâng cao hiệu quản lý bảo vệ môi trường trên địa 

bàn, đề nghị cử tri tiếp tục phối hợp theo dõi, giám sát và thông tin kịp thời qua 

đường dây nóng để cơ qua chức năng kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. 

52. Cử tri xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục đầu 

tư giai đoạn 2 tuyến đường tỉnh lộ 151B (đoạn từ cầu thủy địện Suối Chăn 2 đến 

xã Hòa Mạc 5 km) 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần I, câu số 47. 

53. Cử tri huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có 

liên quan khẩn trương sửa chữa nâng cấp mặt đường Tỉnh lộ 151 hiện tại có 

đoạn mặt đường hư hỏng hoàn toàn gây khói bụi mù mịt; nhiều đoạn mặt đường 

hỏng do xe trọng tải lớn chạy tạo thành vết lún, hằn sâu trên mặt đường, gây 

mất an toàn giao thông cho các phương tiện 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tỉnh lộ 151 là tuyến đường giao thông chính kết nối huyện Bảo Thắng với 

huyện Văn Bàn, kết nối 2 tuyến Quốc lộ 4E và Quốc lộ 279. Tuyến có điểm đầu 

Km0+00 tại ngã ba Xuân Giao (giao với Quốc lộ 4E) qua khu công nghiệp Tằng 

Loỏng tại Km10, qua xã Võ Lao tại Km23 và đến cầu Khe Lếch thuộc Quốc lộ 

279. Đây là tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh Lào Cai, nối các trung 

tâm hành chính, khu công nghiệp với thành phố Lào Cai. Hiện nay, đoạn tuyến 

từ Km0 đến Km5+600 (từ ngã ba Xuân Giao đến ngã ba giao với đường Quý Xa 

- Tằng Loỏng) đang được Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo triển khai 

thi công với quy mô xây dựng nền đường rộng 12m đến 15m, mặt đường thảm 

bê tông nhựa rộng 9m. Dự kiến sẽ hoàn thành công trình trong quý II năm 2022. 

Đoạn từ Km5+600 - Km10+300 (từ ngã ba giao với đường Quý Xa - Tằng 

Loỏng đến ngã ba khu vực cổng nhà máy Supe Lân Apromaco) đang được 

UBND huyện Bảo Thắng và các sở ngành có liên quan đang hoàn thiện thủ tục 

chuẩn bị đầu tư nâng cấp với quy mô xây dựng dự kiến như sau: Đoạn từ 

Km5+600 - Km7+400: Chiều rộng nền đường từ 12m đến 15m; chiều rộng mặt 

đường 9m; chiều 6 rộng vỉa hè tùy thuộc vào từng vị trí theo chiều rộng nền 

đường; thiết kế hệ thống chiếu sáng. Đoạn từ Km7+400 - Km10+300: Chiều 

rộng nền đường 7,5m; chiều rộng mặt đường 6,5m. Kết cấu mặt đường thảm bê 

tông nhựa. Đoạn tuyến còn lại từ Km10+300 đến Km40 (cầu Khe Lếch) dài 

30km, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 

theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 với quy mô sửa chữa nền mặt 

đường và công trình thoát nước. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng khẩn trương làm việc với Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 

6 để trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án, sớm khởi công xây dựng vào 

cuối năm 2022. Trong thời gian chờ dự án triển khai thực hiện, yêu cầu Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc 

công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường để đảm bảo đi lại an 

toàn và thuận tiện cho nhân dân.  

54. Cử tri xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương đề nghị tỉnh quan tâm 

đầu tư xây dựng Hồ thủy lợi tại thôn Sín Chải A để phục vụ tưới tiêu cho diện 

tích khoảng 80ha lúa nước trên địa bàn xã Tả Ngài Chồ và đảm bảo nguồn 

nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các thôn xã Tả Ngài Chồ và khu vực xã 

Pha Long, Dìn Chin 
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Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 4924/UBND-TH ngày 23/10/2020 gửi Bộ 

Kế hoạch Đầu tư đề nghị hỗ trợ từ nguồn dự phòng NSTW năm 2020-2021, khái 

toán tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay chưa có phản hồi từ Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. UBND tỉnh tiếp tục đề nghị TW đưa vào kế hoạch đầu tư 

giai đoạn 2021-2025. 

55. Cử tri thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét, có kế 

hoạch nâng cấp Quốc lộ 279 điểm từ UBND thị trấn đến hết đất thị trấn, điểm 

tiếp giáp xã Làng Giàng, vì tuyến đường này đã được sửa chữa nhưng đến nay 

đã xuống cấp, hư hỏng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án đường giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 

01/8/2018; Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2034/QĐ-

BGTVT ngày 17/9/2018 và Quyết định số 1630/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2018 

với tổng mức đầu tư là 5.339 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ADB + vốn viện trợ 

không hoàn lại của Chính phủ Úc + vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Theo 

đó, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tuyến Quốc lộ 279 nối từ nút giao IC16 (cao tốc 

Nội Bài - Lào Cai) theo hướng tuyến: Tân Thượng - Văn Bàn - Dương Quỳ - 

Minh Lương - đèo Khau Co đến thành phố Lai Châu dài 147km (đoạn qua địa 

phận huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai dài 64 km). Đoạn tuyến mà cử tri phản ánh là 

Quốc lộ 279 đoạn Km111+500 - Km113 (qua thị trấn Khánh Yên), nằm trong 

dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc nêu trên. Ngày 27/12/2021, 

Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND các tỉnh Lào Cai, Lai Châu khởi 

công xây dựng công trình. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo, 

tuyên truyền nhân dân phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác triển khai thực 

hiện dự án (nhất là công tác đền bù GPMB), thực hiện tốt chức năng giám sát 

cộng đồng để dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã 

đề ra. 

56. Cử tri xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo 

ngành chức năng đầu tư đường điện cho thôn Khe Păn, Khe Tào, Khe Cóc (Khe 

Păn còn khoảng 70% số hộ chưa có điện. Khe Tào, Khe Cóc còn khoảng 30%) 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3179/UBND-QLĐT ngày 14/7/2021 yêu 

cầu Sở Công Thương phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát 

nhu cầu đầu tư cấp điện trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã tổng hợp danh mục đầu tư 
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cấp điện cho thôn Khe Păn, Khe Tào, Khe Cóc xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn cụ 

thể:  

- Thôn Khe Păn: Xây dựng mới 3km đường dây 35kV; 01 TBA công suất 

250kVA; 2,5km đường dây 0,4kV cấp điện cho 84 hộ dân, khái toán tổng mức 

đầu tư 8 tỷ đồng.  

- Thôn Khe Tào: Xây dựng mới 300m đường dây 0,4kV cấp điện cho 6 hộ 

dân, khái toán tổng mức đầu tư 200 triệu đồng.  

- Thôn Khe Cóc: Xây dựng mới 2,6km đường dây 0,4kV cấp điện cho 43 

hộ dân, khái toán tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng.  

Nhu cầu đầu tư đã được UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương tổng hợp trình 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện 

nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025”. Thời điểm hiện tại chưa 

bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện. 

57. Cử tri Xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo 

ngành chức năng đầu tư thêm cột, dây điện cho các hộ trong thôn Chiềng 1+2, 

thôn Tằng Pậu, thôn Ken 3 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3179/UBND-QLĐT ngày 14/7/2021 yêu 

cầu Sở Công Thương phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát 

nhu cầu đầu tư cấp điện trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã tổng hợp danh mục đầu tư 

cấp điện cho thôn Chiềng 1+2, Tằng Pạu, Ken 3 xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn 

cụ thể:  

- Thôn Chiềng 1+2: 500m đường dây 0,4kV cấp điện cho 15 hộ dân 

Nhóm hộ Khổi Chiêm (Từ nhà Hiệp - Ông Sỉnh), khái toán tổng mức đầu tư 300 

triệu đồng.  

- Thôn Tằng Pạu: Xây dựng mới 800m đường dây 0,4kV cấp điện cho 19 

hộ dân, khái toán tổng mức đầu tư 480 triệu đồng.  

- Thôn Ken 3: Xây dựng mới 800m đường dây 0,4kV cấp điện cho 33 hộ 

dân, khái toán tổng mức đầu tư 480 triệu đồng.  

Nhu cầu đầu tư đã được UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương tổng hợp trình 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện 

nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025”. Thời điểm hiện tại chưa 

bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện. 

58. Cử tri xã Trịnh Tường: Phản ánh đoạn đường từ Mỏ tuyển đồng Sinh 

Quyền xã Cốc Mỳ đến đường rẽ vào UBND xã Nậm Chạc đã xuống cấp nghiêm 

trọng, mặt đường bị bong tróc nhân dân đi lại gắp nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh 

nâng cấp tuyến đường 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Đoạn tuyến từ Mỏ tuyển đồng Sinh Quyền, xã Cốc Mỳ đến đường rẽ vào 

UBND xã Nậm Chạc là đoạn tuyến thuộc Tỉnh lộ 156. Tại Quyết định số 

46/QĐ-TTg ngày 13/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 

(LRAMP), trong đó có nâng cấp đoạn tuyến nêu trên với quy mô nền đường 

rộng 7,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 6,5m. UBND tỉnh yêu cầu Sở 

Giao thông vận tải - Xây dựng khẩn trương làm việc với Tổng Cục đường bộ 

Việt Nam, Ban QLDA 6 để trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án, sớm 

khởi công xây dựng vào cuối năm 2022. Trong thời gian chờ dự án triển khai 

thực hiện, yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo Nhà thầu duy tu 

bảo dưỡng tuyến đường thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 

tuyến đường để đảm bảo đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân. 

59. Cử tri phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh quan tâm chỉ 

đạo dứt điểm vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp Phượng Anh để cấp đất ở 

ổn định cho các hộ gia đình đang sinh sống ở ngõ Lê Quý Đôn. Cử tri phường 

Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo dứt điểm vướng mắc 

liên quân đến doanh nghiệp Phượng Anh để cấp đất ở ổn định cho các hộ gia 

đình đang sinh sống ở ngõ Lê Quý Đôn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 15/02/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 

408/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp việc thực 

hiện rà soát, đề xuất phương án giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan 

đến lõi đất của Hợp tác xã Tiểu thủ công mỹ nghệ xuất nhập khẩu Nhật Anh và 

Công ty TNHH Phượng Anh. Hiện nay Tổ công tác, Tổ chuyên viên đang phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị thành phố nghiên cứu đề xuất, tham mưu UBND 

tỉnh phương án giải quyết liên quan lõi đất của Hợp tác xã Tiểu thủ công mỹ 

nghệ xuất nhập khẩu Nhật Anh và Công ty TNHH Phượng Anh. 

60. Cử tri xã Vạn Hòa phản ánh, năm 2014 khu tái định cư thôn Hồng Hà 

có 08 hộ được giao đất theo hình thức định giá theo Quyết định 276/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Lào Cai. Đã có 06 hộ được giao GCNQSDĐ (trong đó, 05 

hộ nộp thuế theo giá cũ, 01 hộ nộp thuế theo giá mới) tuy nhiên thành phố yêu 

cầu tạm dừng giao dịch, chủ sử dụng đất phải thực hiện lại nghĩa vụ tài chính; 

02 hộ đã nộp tiền (theo giá cũ) nhưng chưa được giao bìa đỏ. Đến ngày 

07/5/2020, UBND thành phố đã có Văn bản số 673/UBND-TNMT về việc trả lời 

ý kiến cử tri xã Vạn Hòa. Trong đó có nội dung UBND thành phố đã có các văn 

bản đề nghị tỉnh như: Báo cáo  số 130/BC-UBND ngày 13/3/2019; Báo  cáo  số 

14/BC-UBND ngày 10/01/2020; Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 24/3/2020.  

Tuy nhiên  đến  nay, UBND thành phố chưa nhận được văn bản chỉ đạo. Cử tri 

tiếp tục đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét giải quyết dứt điểm giá 

giao đất đối với các hộ trên 
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Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần I, câu số 42. 

61. Cử tri xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương phản ánh: Năm 2018, 

các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính đã làm việc với UBND xã, khảo sát đầu tư các bể nước 

sinh hoạt tại 04 thôn Vũ Sà, Lao Tô, Sín Pao Chỉa, Na Măng của xã Tả Gia 

Khâu. Tuy nhiên, đến nay nội dung này vẫn chưa triển khai. Cử tri đề nghị tỉnh 

quan tâm xem xét chỉ đạo để sớm đầu tư việc xây dựng bể nước tại 04 thôn trên, 

để tạo điều kiện cho nhân dân có bể trữ nước sinh hoạt 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Năm 2017, xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu huyện Mường Khương được đầu 

tư 15 bể chứa nước với dung tích 200-500 m3 từ nguồn vốn vay Ngân hàng phát 

triển châu Á (ADB) để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô 

(trong đó xã Tả Gia Khâu được đầu tư 8 bể chứa, cụ thể: thôn Tả Gia Khâu 01 

bể, Lũng Thắng 01 bể, La Hờ Súng 02 bể, Vũ Sà 03 bể, Lao Chải 01 bể). Tuy 

nhiên nguồn vốn dành cho đầu tư các công trình CNSH nông thôn của UBND 

huyện còn khó khăn, do đó chưa bố trí được nguồn để thực hiện. Việc đầu tư 

xây dựng các bể chứa nước theo ý kiến, kiến nghị của cử tri là cần thiết. Trước 

mắt, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Mường Khương chỉ đạo các cơ quan 

liên quan, UBND xã tăng cường công tác quản lý vận hành các công trình đã 

được đầu tư nhằm phát huy hiệu quả của công trình.  

62. Cử tri phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa phản ánh, dự án Đồi Thông, 

khu Đông Bắc và dự án Chợ Văn hóa Sa Pa quy hoạch quá lâu nhiều diện tích 

đất của dân đã được thu hồi nhưng không thực hiện, để hoang hoá trong khi 

người dân không có đất để sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo sớm 

điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án Chợ văn hóa bến xe (quy hoạch khu đồi thông) đã được UBND 

tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 

07/7/2021. Hiện tại UBND thị xã Sa Pa đang tiến hành tổ chức thi công theo hồ 

sơ thiết kế và quy hoạch đã được phê duyệt, tiến độ xây dựng dự kiến xong 

trong Quý 4/2023. Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc, thị xã Sa Pa với diện tích 

168ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định 

số 4142/QĐ-UBND ngày 22/11/2016. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà đầu tư dự án tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 

24/5/2019, trong đó nhà đầu tư được lựa chọn là: Liên danh Công ty cổ phần đầu 

tư và phát triển Sa Pa Lào Cai và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Ngày 

29/12/2020, UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải - Xây dựng ký 
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kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư, với tiến độ xây dựng là 07 năm (từ năm 2021 

đến hết 2027). Hiện nay nhà đầu tư đang tiến hành thực hiện công tác chuẩn bị 

đầu tư như: Khảo sát, thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, hồ sơ 

thiết kế. 

63. Cử tri phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa phản ánh, trong quá trình thi 

công đường Sa Pa - Tả Phìn - Bản Khoang đã làm hư hỏng nhiều công trình 

thủy lợi, nước sinh hoạt và đất đá vùi lấp vào ruộng của các hộ dân nhưng 

không được chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục và hỗ trợ, cụ thể: vùi lấp 

khoảng 250m mương thủy lợi chạy dọc theo dường từ trước nhà ông Thức về 

đến nhà ông Lồ A Trùng; 100m mương thủy lợi của hộ ông Giàng A Mình, sạt lở 

diện tích đất ruộng của hộ ông Giàng A Phò; lắp cống thoát nước chảy hướng 

vào ruộng của hộ ông Giàng A Chu vùi lấp 50m2 đất ruộng… UBND tỉnh yêu 

cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với phường Hàm Rồng họp tổ dân phố 

số 1, 2 khắc phục và đền bù thiệt hại cho các hộ dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần I, câu số 19. 

64. Cử tri xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh quan tâm có chính 

sách hỗ trợ đối đồng bào dân tộc ít người (Dân tộc Xa Phó) hỗ trợ kinh phí xây 

dựng lớp học nghề truyền thống (Nghề thêu) của dân tộc Xa Phó 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 

khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025, dân tộc Phù Lá (Xá Phó) không thuộc 

nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù nên không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 

đối với dân tộc rất ít người. 

65. Cử tri xã Minh Lương huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo 

ngành chức năng nạo vét lòng suối Chăn vì hiện nay bị lấp đầy đất đá, dẫn đến 

mỗi khi xảy ra mưa lũ làm ảnh hưởng đến diện tích đồng ruộng của nhân dân 

sản xuất dọc theo lưu vực suối Chăn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần I, câu số 12. 

66. Cử tri các xã Nậm Mả (Văn Bàn), Tân Dương (Bảo Yên) phản ánh, 

hiện nay đối với chức danh Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Quân sự đã được 

hưởng, đối với chức danh Chính trị viên, Chính trị viên phó BCH Quân sự xã 

chưa được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, thâm 

niên vượt khung, đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết để các chức danh nêu 

trên được hưởng theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Vì hiện nay đã vượt thâm niên nhưng chưa được hưởng theo quy 

định tại Điều 10 Nghị định 72/2020/NĐ-CP, đối tượng được hưởng phụ cấp 

thâm niên phải có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên. 

https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/phu-cap-tham-nien-tu-2020-566-22733-article.html
https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/phu-cap-tham-nien-tu-2020-566-22733-article.html
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Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 22/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 

Luật Dân quân tự vệ; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật Dân 

quân tự vệ năm 2019 đã quy định đầy đủ các nội dung cử tri quan tâm nêu trên, 

cụ thể: Điều 33 quy định “Chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT đối với các chức vụ 

chỉ huy DQTV”. Căn cứ quy định của Luật; ngày 30/6/2020 Chính phủ ban hành 

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về 

tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV. 

Về chế độ phục cấp thâm niên, được quy định tại Điều 10, Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP: “Chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy ban chỉ 

huy quân sự cấp xã”; (1) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, 

Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 

tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: 

Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% 

mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu 

có hoặc phụ cấp hàng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mối năm (đủ 12 

tháng) được tính thêm 1%; (2) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy 

trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác ở 

các ngành nghề khác nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì được cộng nối thời 

gian đó vơi thời gian giữ chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã để tính 

hưởng phụ cấp thâm niên. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại 

khoản 1 điều này nếu có đứt quãng thì được cộng dồn; (3) Chế độ phụ cấp thâm 

niên được tính trả cùng kỳ lương, phụ cấp hàng tháng và được tính đóng, hưởng 

BHXH, BHYT.  

Như vậy, theo quy định thì các chức danh Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, 

Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có quyết 

định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền, có đủ thời gian thì được hưởng phụ cấp 

thâm niên theo quy định của Luật. 

67. Cử tri xã Mường Bo, thị xã Sa Pa phản ánh, hiện nay theo Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 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. Tuy nhiên, chưa có nguồn kinh 

phí để triển khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực 

hiện theo Nghị định này 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

* Đối với lực lượng Dân phòng: 
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- Theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ: “Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm quyết định 

thành lập, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, nơi làm việc, trang bị, 

phương tiện, bảo đảm các điều kiện cần thiết và duy trì hoạt động của đội dân 

phòng”.  

- Hiện nay lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn thống 

nhất về tổ chức, bộ máy, chức danh của lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh 

với 1.565 đội, 16.508 thành viên trong đó 1.565 đội trưởng, 1.578 đội phó. Ngày 

08/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ 

chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm 

kỳ 2021-2026, trong đó dự kiến sẽ thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội 

phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại kỳ họp giữa năm 2022 (dự kiến 

tháng 7). 

- Về tiến độ tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định 

mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội 

dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Theo trình tự xây dựng và ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, ngày 28/02/2022 Công an tỉnh đã có Văn bản số 

797/CAT về việc lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố vào dự thảo lần 1 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

* Đối với lực lượng PCCC chuyên ngành: 

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 31, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy 

định tại khoản 3, Điều 44, Luật Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm thành 

lập và duy trì đội PCCC chuyên ngành và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ 

chuyên trách hoặc không chuyên trách. 

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 31, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực 

tiếp quản lý cơ sở có trách nhiệm quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt 

động, bảo đảm kinh phí, nơi làm việc, trang bị, phương tiện, bảo đảm các điều 

kiện cần thiết và duy trì hoạt động của đội PCCC chữa cháy cơ sở; đội PCCC 

chuyên ngành. 

68. Cử tri xã Trung Chải, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh 

và Công an thị xã Sa Pa sớm cấp căn cước công dân cho nhân dân, hiện nay 

mới cấp khoảng 50% người dân trên địa bàn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về triển khai thực hiện 

Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Công an các đơn vị trong tỉnh đã bố trí, 
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tăng cường mọi lực lượng, phương tiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện “chiến dịch” cấp CCCD, đã làm việc liên tục 24 giờ/7 ngày để 

thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho nhân dân. 

Tính đến ngày 28/02/2022, Công an các đơn vị trong tỉnh đã thu nhận 

được: 522.559 hồ sơ/575.122 hồ sơ phải thu nhận, đạt tỷ lệ: 90,86%; số CCCD 

được Bộ Công an hoàn thiện và trả: 466.124 thẻ; số CCCD đã trả cho công dân: 

444.083, đạt 95,27%. Trong đó, Công an thị xã Sa Pa đã thu nhận được: 47.599 

hồ sơ/48.113 hồ sơ phải thu nhận, đạt tỷ lệ: 98,93%; số CCCD đã được nhận từ 

Bộ Công an: 39.245 thẻ, số CCCD đã trả cho công dân: 38.510 thẻ, đạt 98,13% 

(xã Trung Chải đã thu nhận được: 2.865 hồ sơ/2.938 hồ sơ phải thu nhận, đạt tỷ 

lệ: 97,5%; số CCCD đã được nhận: 2.806 thẻ, đạt 95,5%). 

Chíp điện tử gắn trên CCCD phải nhập khẩu từ nước ngoài, do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn, khan hiếm khi nhập chip điện tử dẫn 

đến việc chậm trả thẻ CCCD.  

69. Cử tri xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh tiếp tục quan 

tâm đầu tư về cơ chế hỗ trợ cho các xã đã hoàn thành nông thôn mới (Hiện nay 

thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao) 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo dự thảo nguyên tắc phân bổ nguồn vốn chương trình MTQG xây 

dựng NTM của trung ương quy định: Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp 

tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn 

của một số chỉ tiêu còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm 

bền vững: Hệ số 1,0. Toàn tỉnh Lào Cai có 62 xã đã hoàn thành NTM được 

hưởng được hưởng chính sách này với mức hỗ trợ khoảng 720 triệu 

đồng/xã/năm.  

Tuy nhiên, đến nay Trung ương chưa phân bổ nguồn vốn trung hạn 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, do đó sau 

khi Trung ương phân bổ và hướng dẫn chi tiết, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 

ngành phân bổ nguồn vốn trên theo quy định. 

70. Cử tri xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng xem xét đầu tư xây dựng rãnh hộp thoát nước đường 

Tỉnh lộ 151, đoạn từ trung tâm Chợ đến cổng Nhà máy chè dài 1km, hiện nay 

dân ở sát nhau, nước thải tràn ra đường không có chỗ thoát 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Đoạn tuyến mà cử tri phản ánh là Tỉnh lộ 151 đoạn từ Km10 - Km40 (thị 

trấn Tằng Loỏng đến cầu Khe Lếch) dài 30km, đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý 

tài sản đường địa phương (LRAMP) theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 
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13/01/2022 với quy mô sửa chữa nền mặt đường và công trình thoát nước. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng khẩn trương làm việc với 

Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 6 để trình Bộ GTVT phê duyệt điều 

chỉnh dự án, sớm khởi công xây dựng vào cuối năm 2022. Trong thời gian chờ 

dự án triển khai thực hiện, yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các 

đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 

tuyến đường để đảm bảo đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân. 

71. Cử tri xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà phản ánh, tuyến đường từ ngã ba 

thôn Bản Già xã Tả Củ Tỷ đi xã Bản Liền đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị tỉnh 

sớm nâng cấp để đảm bảo cho Nhân dân đi lại được an toàn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tuyến đường mà cử tri phản ánh là đoạn tuyến thuộc Tỉnh lộ 159 (Si Ma 

Cai - Quan Thần Sán - Hoàng Thu Phố - Bắc Hà - Lùng Phình - Tả Củ Tỷ - Bản 

Liền, dài 75,5km). Tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 07/5/2021, UBND tỉnh 

Lào Cai báo cáo, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai”, trong đó đề 

nghị triển khai nâng cấp Tỉnh lộ 159 đoạn từ Lùng Phình - Tả Củ Tỷ (trong đó 

có đoạn Bản Già - Tả Củ Tỷ mà cử tri phản ánh) bằng nguồn vốn của Cơ quan 

Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), quy mô dự kiến xây dựng: Chiều dài tuyến 

16,7km, chiều rộng nền đường 6,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 5,5m. 

Trong thời gian chờ Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chấp thuận, UBND 

tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan 

thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường để 

đảm bảo đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân. Còn lại, đoạn tuyến từ Tả Củ 

Tỷ - Bản Liền có hiện trạng mặt đường nhựa còn tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại an 

toàn, thuận tiện cho nhân dân.  

72. Cử tri xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh sớm triển khai 

thực hiện quy hoạch các dự án đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông trên 

địa bàn xã Đồng Tuyển. Nhất là đường trục chính liên xã từ Quốc lộ 4D đi qua 

trung tâm xã đến khu tái định cư số 4 đến nhà hàng Thảo Nguyên Xanh. (Nội 

dung này cử tri đã ý kiến đề nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được triển khai 

thực hiện. Hiện nay đi lại rất khó khăn ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển 

kinh tế của địa phương và nhân dân) 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Nội dung này, UBND thành phố đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng 

thành phố làm chủ đầu tư lập Quy hoạch trung tâm cụm xã Đồng Tuyển. Ban 

QLDA đầu tư xây dựng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn 

khảo sát lập đồ án quy hoạch; cắm mốc ranh giới điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Đồng Tuyển tại Quyết định số 189/QĐ-QLDA ngày 
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30/7/2021. Do vùng quy hoạch liên quan đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

và khu vực nút giao kết nối lên đường cao tốc cần phải có phương án kết nối tối 

ưu để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và lấy ý kiến tham vấn của Bộ Giao thông 

vận tải. Do vậy, UBND thành phố đang chỉ đạo nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn 

thiện hồ sơ theo nôi dung tại Văn bản số 391/SGTVTXD-QHKT ngày 

15/02/2022. Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, UBND 

thành phố sẽ thực hiện để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 

73. Cử tri thôn Khe Dùng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh 

xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường từ trung tâm thôn Khe Dùng kết nối với 

đường Lào Cai - Kim Sơn để nhân dân xã Thái Niên và nhân dân Thị trấn nông 

trường Phong Hải có điều kiện kết nối giao thương phát triển kinh tế 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tuyến đường từ trung tâm thôn Khe Dùng kết nối với đường Lào Cai - 

Kim Sơn có chiều dài khoảng 6km, đã được UBND tỉnh giao danh mục chuẩn bị 

đầu tư tại Văn bản số 593/UBND-TH ngày 17/2/2022, dự kiến đầu tư trong giai 

đoạn 2022-2025. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bảo Thắng và UBND xã 

Thái Niên xây dựng kế hoạch, hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển 

khai xây dựng, nâng cấp tuyến đường, đáp ứng nhu cầu của cử tri. 

74. Cử tri thôn Lạng, xã Thái Niên đề nghị tỉnh chỉ đạo khi làm đường 

mới phải tạo đường dân sinh để nhân dân đi lại phát triển kinh tế. Hiện nay các 

tuyến đường dân sinh đang bị tuyến đường Vạn Hòa - Kim Sơn cắt qua gây khó 

khăn cho việc đi lại của nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay tuyến đường đã thi công xong mặt đường, đang hoàn thiện hệ 

thống rãnh thoát nước dọc, sau khi hoàn thiện phần rãnh và cống chịu lực sẽ 

hoàn thiện vuốt nối mặt đường bê tông xi măng dân sinh đảm bảo đi lại cho 

nhân dân. 

75. Cử tri xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng 

cấp tuyến đường Tỉnh lộ 160 đoạn xã Cốc Lầu - Nậm Lúc, do Thủy điện Nậm 

Lúc dâng nước, một số đoạn bị sạt lở vào taluy âm; mặt khác quá trình thi công, 

chở vật liệu xây dựng của các công trình thủy điện làm cho mặt đường bị xuống 

cấp nghiêm trọng đi lại rất khó khăn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

- Tỉnh lộ 160 đoạn từ Km23 đến Km29 (từ xã Bản Cái, huyện Bắc Hà đi 

xã Tân Dương huyện Bảo Yên) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết 
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định số 2344/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 với quy mô sửa chữa nền mặt đường 

theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, mặt đường láng nhựa, hoàn chỉnh công 

trình thoát nước, công trình phòng hộ, hệ thống ATGT từ nguồn vốn dự phòng 

ngân sách Trung ương. Đến nay công trình đang khẩn trương hoàn thiện để đưa 

vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.  

- Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến Tỉnh lộ 154 và 160 kết nối huyện Mường Khương và huyện Bắc Hà tại 

Quyết định số 4681/QĐ-UBND với quy mô đường cấp V miền núi, mặt đường 

thảm BTN rộng 6,5m; tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng; thời gian thực hiện giai 

đoạn 2022-2025, trong đó Tỉnh lộ 160 đầu tư 10,7km (bao gồm cả cầu Nậm 

Tôn). UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh 

Lào Cai) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để sớm khởi công dự án 

trong năm 2022.  

76. Cử tri xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà đề nghị đầu tư đổ cống rãnh đối 

với các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã được đổ bê tông xi 

măng (đường thôn Xín Chải, thôn Nậm Xỏm) để chống xói mòn làm hư hỏng 

đường 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Hà nghiên cứu, trả lời như sau: 

Các tuyến đường trên đã được đầu tư giai đoạn 2016-2020. Yêu cầu 

UBND xã kiểm tra tính khả thi, tổng hợp danh mục, thông qua HĐND xã đưa 

vào kế hoạch giai đoạn tới, đồng thời gửi Tờ trình đề nghị UBND huyện (qua 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng) tổng hợp đề xuất với tỉnh. 

77. Cử tri xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp một 

số tuyến đường giao thông nông thôn rộng từ 3m lên 7,5m theo quy chuẩn đối 

với miền núi, cụ thể: Tuyến DT153 -  xóm Khởi Bung Trong: 1.5km; tuyến 

DT153 - xóm Bản Phiển (thôn Khởi Xá Ngoài): 1.25km; tuyến DT153 - xóm 

Trại Bò (thôn Nậm Khắp Trong): 2.5km, tổng chiều dài: 5.25km để đảm bảo 

mục tiêu xây dựng xã Bảo Nhai trở thành đô thị loại V, giai đoạn 2021-2025 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Hà nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND 

tỉnh về quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn 

với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tuyến DT153 - xóm Trại Bò (thôn Nậm Khắp Trong): 2,5km đã có 

trong danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, sẽ được đầu tư mở rộng 

nền đường từ 4m lên 6m. 

- Tuyến DT153 - xóm Khởi Bung Trong: 1,5km và tuyến DT153 - xóm 

Bản Phiển (thôn Khởi Xá Ngoài): 1,25km không nằm trong danh mục đầu tư 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Đề án xây dựng xã nông thôn mới. Vậy trên 
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cơ sở ý kiến của cử tri, yêu cầu UBND xã kiểm tra tính khả thi, tổng hợp danh 

mục trên, thông qua HĐND xã đưa vào kế hoạch giai đoạn tới, đồng thời gửi Tờ 

trình đề nghị UBND huyện (qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng), tổng hợp đề xuất với 

tỉnh. 

78. Cử tri xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà đề nghị cấp kinh phí xây dựng cầu 

vào thôn Nậm Khắp Trong, hiện tại là ngầm tràn mỗi khi mưa to thôn bị cô lập, 

ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân nhất là các cháu học sinh khi đi học 

không qua được suối 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Cầu vào thôn Nậm Khắp Trong, xã Bảo Nhai đã được Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng phối hợp với UBND huyện Bắc Hà rà soát để đầu tư xây dựng 

trong giai đoạn 2021-2025, được UBND tỉnh chấp thuận theo Thông báo số 

84/TB-VPUBND ngày 25/3/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp ngày 24/3/2021. Quy mô xây dựng dự kiến: Cầu BTCT dài 20m, rộng 5m. 

Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên chưa thể triển khai thực hiện 

ngay được, UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành có liên quan cân đối nguồn lực, 

lập dự án đầu tư để triển khai trong giai đoạn 2022-2025. Trước mắt, yêu cầu 

UBND huyện Bắc Hà chỉ đạo UBND xã Bảo Nhai và các đơn vị có liên quan 

thường xuyên kiểm tra, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước, trực gác 

và cắm biển cảnh báo chỉ dẫn trong mùa mưa lũ... để đảm bảo nhu cầu đi lại an 

toàn và thuận tiện cho nhân dân. 

79. Cử tri xã Tân Dương, huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh 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 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

* Về nâng cấp Tỉnh lộ 160: Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, Tỉnh lộ 160 là tuyến 

đường nối huyện Bắc Hà với huyện Bảo Yên, có chiều dài 83km. Tuyến đi theo 

hướng từ Bảo Nhai - Bản Cái - Tân Dương - Xuân Hòa - Phố Ràng - Xuân 

Thượng - Việt Tiến (nối với Minh Chuẩn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).  

- Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp các 

tuyến Tỉnh lộ 154 và 160 kết nối huyện Mường Khương và huyện Bắc Hà tại 

Quyết định số 4681/QĐ-UBND với quy mô đường cấp V miền núi, mặt đường 

thảm BTN rộng 6,5m; tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng; thời gian thực hiện giai 

đoạn 2022-2025, trong đó Tỉnh lộ 160 đầu tư 10,7km (đoạn từ Km0 đến Km23, 



 43 

bao gồm cả cầu Nậm Tôn). UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư 

xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để 

sớm khởi công dự án trong năm 2022.  

- Tỉnh lộ 160 đoạn từ Km23 đến Km29 (từ xã Bản Cái, huyện Bắc Hà đi 

xã Tân Dương huyện Bảo Yên) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết 

định số 2344/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 với quy mô sửa chữa nền mặt đường 

theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, mặt đường láng nhựa, hoàn chỉnh công 

trình thoát nước, công trình phòng hộ, hệ thống ATGT từ nguồn vốn dự phòng 

ngân sách Trung ương. Đến nay nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện công 

trình để đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.  

- Đoạn từ Km29 - Km34 (từ thủy điện Vĩnh Hà đến Quốc lộ 279): Tại 

Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên 

cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh đã 

giao danh mục nâng cấp đoạn tuyến này với chiều dài 5km, quy mô nền đường 

rộng 6,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 5,5m, kinh phí 30 tỷ đồng. Trước 

mắt, trong thời gian chờ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công công 

trình, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các đơn vị 

có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến 

đường để đảm bảo đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân.  

* Tuyến liên xã bản Khuổi Ca, xã Tân Dương đi Vải Siêu, xã Thượng Hà: 

Tại Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 31/10/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt 

Báo cáo KTKT công trình: Đường Tân Dương - Thượng Hà, xã Tân Dương, 

huyện Bảo Yên với quy mô nâng cấp chiều rộng nền đường 5m, mặt đường láng 

nhựa rộng 3m - 3,5m (tùy từng vị trí), tổng mức đầu tư là 7,07 tỷ đồng bằng 

nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm 

chi vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh + Ngân sách huyện + doanh nghiệp đóng góp. 

Cuối năm 2021, trên cơ sở kiểm tra thực tế hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

yêu cầu UBND huyện Bảo Yên điều chỉnh quy mô xây dựng công trình: chiều 

rộng nền đường 6,5m, mặt đường láng nhựa rộng 5,5m để đảm bảo phục vụ tốt 

hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. UBND huyện Bảo Yên đang trình điều chỉnh 

chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 

80. Cử tri thôn Nậm Ngấn, xã Liên Minh, 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 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tuyến đường từ xã Mường Bo vào đến xã Liên Minh là Tỉnh lộ 152B 

(không phải Tỉnh lộ 152 theo phản ảnh của cử tri), được Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai thực hiện công tác quản lý 

bảo dưỡng thường xuyên. Từ năm 2016 đến nay, do việc triển khai thi công các 
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thủy điện (thủy điện Nậm Cang và thủy điện Nậm Sài) và vận chuyển nông sản, 

vật liệu… tại địa phương, mật độ phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng gia 

tăng, đặc biệt là các phương tiện chở thiết bị cho nhà máy thủy điện có kích 

thước và tải trọng lớn, dẫn đến nền mặt đường và công trình thoát nước bị hư 

hỏng nặng gây mất an toàn giao thông. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã chỉ 

đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và đã xử phạt 

các trường hợp vi phạm tải trọng và vi phạm kích thước thành thùng xe của 

Công ty cổ phần Công nghiệp Việt Long (là đơn vị thi công thủy điện). Trong 

thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tiếp tục chỉ 

đạo lực lượng Thanh tra giao thông, UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo lực lượng cảnh 

sát giao thông Công an thị xã phối hợp tăng cường kiểm tra các phương tiện vi 

phạm tải trọng và kích thước thành thùng xe trên tuyến đường này, xử lý nghiêm 

theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phối hợp 

với UBND thị xã Sa Pa, Chủ đầu tư thuỷ điện trên dọc tuyến cùng với các đơn 

vị liên quan tiếp tục kiểm tra và yêu cầu các Chủ đầu tư dự án thuỷ điện bố trí 

kinh phí vật tư, thiết bị và nhân lực phối hợp cùng với đơn vị bảo trì sửa chữa, 

khắc phục các hư hỏng trên tuyến để đảm bảo giao thông. Về lâu dài (trong giai 

đoạn 2022-2025), UBND tỉnh sẽ cân đối nguồn lực để triển khai nâng cấp đoạn 

tuyến này với quy mô đường cấp V miền núi (theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 

11/12/2020 về phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 đã được Tỉnh ủy Lào Cai 

phê duyệt). 

81. Cử tri xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai phản ánh, 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 nhưng hiện nay đã bị 

hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng do đơn vị thi công thuộc tập đoàn Cường 

Thịnh Thi trở vật liệu thi công tuyến đường kết lối giữa ga Lào Cai với ga Bảo 

Hà gây ra đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như sự phát 

triển của địa phương. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công thuộc tập đoàn 

Cường Thịnh Thi có trách nhiệm làm lại tuyến đường trở lại như ban đầu thuộc 

địa phận thôn Cầu Xum xã Vạn Hoà trước khi hoàn thành phần thi công tuyến 

đường kết nối giữa ga Lào Cai với ga Bảo Hà, để nhân dân có đường đi lại đảm 

bảo cuộc sống và phát triển sản xuất. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai  thực hiện. Đơn vị 

thi công đã hoàn trả mặt đường cấp phối, nạo vét rãnh xong trước Tết Nguyên 

đán 2022 đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho nhân dân. Ngày 21/3/2022 đoàn 

kiểm tra gồm: Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, UBND thành phố 

Lào Cai, UBND xã Vạn Hòa, cùng các bên liên quan đã tổ chức đoàn đi kiểm tra 

và xác nhận bằng văn bản cùng ngày. 

82. Cử tri phường Kim Tân, thành phố Lào Cai phản ánh, Dự án kè Sông 

Hồng đoạn từ đầu cầu Phố Mới - Kim Tân đến đầu cầu suối Ngòi Đum, hành 
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lang đường An Dương Vương thi công quá chậm chưa hoàn thiện đưa vào sử 

dụng, (Hiện nay đã làm xong nền đường nhưng chưa lát hành lang, đã lắp các 

trụ lan can nhưng chưa lắp rào chắn, đã có hiện tượng kẻ gian trộm cắp các trụ 

lan can). Đề nghị tỉnh xem xét đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để 

sớm đưa vào khai thác, sử dụng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa 

suối Ngòi Đum, thành phố Lào Cai do UBND thành phố Lào Cai làm Chủ đầu 

tư. Công trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại 

Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản 

số 5498/UBND-QLĐT ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thiết 

kế lan can công trình, UBND thành phố đã triển khai hoàn thiện thủ tục điều 

chỉnh dự án và được phê duyệt tại Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 

15/7/2021. Sau khi được phê duyệt điều chỉnh, UBND thành phố đã chỉ đạo đơn 

vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo theo tiến độ; 

dự án đã hoàn thành và hoàn thiện các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.  

83. Cử tri phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh sớm đầu tư 

theo phương án đổi đất lấy công công trình, kêu gọi đầu tư xây dựng Hồ điều 

hòa tại phường Bình Minh để tạo cơ sở hạ tầng, đẹp đô thị, thu hút đầu tư 

thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 20/01/2022, UBND thành phố Lào Cai đã ban hành Quyết định số 

102/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 

và Làng thể thao Olympic Tây Bắc (bao gồm khu vực Hồ điều hòa phường Bình 

Minh).  

Đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố Lào Cai đã hoàn thiện gửi Sở 

Giao thông vận tải - Xây dựng để thống nhất phương án quy hoạch. 

Sau khi Quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư sẽ tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho phù 

hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật khác có liên quan. 

84. Cử tri phường Pom Hán, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo sở 

ngành có liên quan, sớm có kế hoạch cho sửa chữa bờ kè chân dốc 3 tầng (khu 

trụ sở công ty Apatit Việt Nam cũ) đã nứt, vỡ, xuống cấp khi có trận mưa nước 

đổ xuống như thác cuốn theo lượng lớn đất đá, phá vỡ hố ga, tắc đường cống 

thoát nước, đất đá tràn lên mặt đường Hoàng Quốc Việt gây cản trở và nguy 

hiểm cho người tham gia giao thông 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Qua kiểm tra hiện trạng vị trí cử tri đề nghị hiện nay phần mặt đường đã 

được Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai nâng cấp hoàn thiện, còn lại phần kè 

dọc đường Hoàng Quốc Việt do được đầu tư từ lâu và không còn phù hợp với 

thời điểm hiện tại, đã xuống cấp, UBND thành phố sẽ bố trí nguồn kinh phí thực 

hiện xây dựng lại tuyến kè này trong giai đoạn 2021-2025. 

85. Cử tri xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà phản ánh, tuyến đường từ 

UBND xã Hoàng Thu Phố đi sang UBND xã Tả Van Chư (Tuyến đường 159), 3 

đến 4 năm nay không thấy nạo vét duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Đề nghị cấp 

trên quan tâm thực hiện 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tuyến đường từ UBND xã Hoàng Thu Phố đi sang UBND xã Tả Van 

Chư Đường (Hoàng Thu Phố - Tả Thồ - Nhiều Cồ Ván - Tả Văn Chư) là tuyến 

đường sẽ được đầu tư nâng cấp theo Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vay vốn 

quỹ Cô-Oét”. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có diễn biến phức 

tạp đến nay chưa thể hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí kinh phí để đầu 

tư xây dựng các tuyến đường theo kế hoạch. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, để 

đảm bảo các tuyến đường trên đi lại thuận lợi trong khi chờ vốn Cô-Oét, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 phê duyệt 

chủ trương đầu tư sửa chữa 03 tuyến đường trên với quy mô: Vét rãnh dọc, khơi 

thông hệ thống cống thoát nước ngang đường các tuyến, hót sụt sạt, bù phụ nền 

đường ổ gà, sử lý một số vị trí nền yếu và rải mặt đường bằng kết cấu đá dăm 

kẹp đất, kinh phí 6 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tập trung. Yêu cầu UBND 

huyện Bắc Hà khẩn trương hoàn thiện công tác sửa chữa các tuyến đường, đáp 

ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Yêu cầu Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai đẩy 

nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường đã 

được phê duyệt bằng nguồn vốn Cô-Oét để triển khai thi công xây dựng công 

trình. 

86. Cử tri xã Xuân Giao đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nhà thầu xây dựng 

và nâng cấp Tỉnh lộ 151 đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện song phần 

múc rãnh, hạ cống xong trong tháng 8 nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho 

các cháu học sinh vào học năm học mới. Vì hiện nay cả quãng đường qua địa 

phận xã Xuân Giao dài hơn 4km chỉ có 01 máy múc và từ 5-7 công nhân hoạt 

động, nên tiến độ quá chậm, làm ảnh hưởng đến đời sống và mất an toàn giao 

thông cho người tham gia giao thông 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần I, câu số 53. 
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87. Cử tri thị trấn Tằng Loỏng kiến nghị: Hiện nay, thị trấn có số lượng 

công nhân ở các nhà máy trong khu công nghiệp rất đông nên nhu cầu trao đổi 

hàng hóa lớn, trong khi chợ của thị trấn vẫn là chợ tạm, nhỏ hẹp. Đề nghị các 

cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng chợ Tằng Loỏng để đảm bảo nhu 

cầu trao đổi mua, bán hàng hóa của Nhân dân  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy hoạch Chợ Tằng Loỏng sẽ được kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 

xây dựng với quy mô hạng II, tuy nhiên đến nay chưa thu hút được nhà đầu tư. 

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bảo 

Thắng rà soát, xây dựng Quy hoạch chi tiết và đưa dự án vào danh mục thu hút 

đầu tư và yêu cầu UBND huyện Bảo Thắng khẩn trương có phương án bố trí 

khu vực hoạt động kinh doanh cho thương nhân tại chợ khi đã hết thời gian 

mượn diện tích đất tại sân vận động của Công ty Apatit Việt Nam để ổn định 

kinh doanh cho thương nhân, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn, đồng 

thời sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến xây dựng quy hoạch chi tiết và 

đưa dự án vào danh mục thu hút đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

sớm triển khai công tác đầu tư, xây dựng chợ. 

88. Cử tri phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai đề nghị UBND tỉnh 

xem xét giao đất cho các hộ GPMB TKĐT số 3: đối với 9 hộ theo thông báo Kết 

luận 281/TB-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Giá giao đất cho 

con em phát sinh đủ điều kiện giao đất tại 2 tuyến đường N4A, N4B (khi chưa có 

mặt bằng hạ tầng kỹ thuật); Đề nghị chỉ đạo các Sở ban ngành liên quan tháo 

gỡ hỗ trợ xuất TĐC tối thiểu cho 18 hộ chính chủ (chênh lệch thời điểm chủ đầu 

tư bàn giao mặt bằng TĐC cho Thành phố và thời điểm cho người dân) thuộc 

tiểu khu đô thị số 3 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

- Theo Kết luận Thanh tra số 2586/KL-STNMT ngày 23/9/2021 về việc 

Thanh tra đột xuất công tác giao đất tái định cư dự án Tiểu khu đô thị số 3, 

phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, cho thấy đối với 09 hộ gia đình, cá nhân 

trên chưa có đủ hồ sơ, làm cơ sở để thực hiện xét duyệt giao đất có thu tiền sử 

dụng đất; Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 664/UBND-TNMT ngày 

23/02/2022, hiện nay UBND thành phố Lào Cai đang rà soát lại các hồ sơ, để 

báo cáo UBND tỉnh. Sau khi có báo cáo của UBND thành phố Lào Cai và đề 

xuất phương án xử lý, giải quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu 

cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Đối với giá giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại đường N4A, N4B 

và vướng mắc liên quan đến việc hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu: Hiện nay 

UBND thành phố Lào Cai đang rà soát hồ sơ, đánh giá cụ thể từng đối tượng để 

trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể; sau khi UBND thành phố Lào Cai có 
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văn bản đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ thực hiện giao đất cho các hộ 

gia đình, cá nhân tại đường N4A, N4B và thực hiện việc hỗ trợ suất tái định cư 

tối thiểu theo quy định. 

89. Cử tri phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp 

lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân thuộc dự án tiểu khu 

đô thị số 1: đối với 55 hộ dân mua đất Công ty Nam Tiến và đã làm nhà ở từ 

những năm 2005 đến nay chưa được cấp bìa đỏ  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Hiện tại, UBND tỉnh đã cấp 674 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với 674 thửa đất ở cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến. Đối với 45 thửa 

đất ở do các hộ gia đình xây dựng các công trình không đúng với hồ sơ thiết kế 

được duyệt ban đầu. Sau khi được giao đất bổ sung, thực hiện nghĩa vụ tài chính 

đầy đủ, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã cấp 45 Giấy chứng nhận cho Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến tại Công văn số 6290/UBND-TNMT. Ngoài ra, 

đối với các trường hợp tự điều chỉnh gộp lô, sau khi được điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết, Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn tất thủ tục hợp thửa và chuyển 

nhượng cho người dân, đến nay không còn vướng mắc gì. 

Như vậy, đối với những trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận cho Chủ đầu 

tư, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân phối hợp chặt chẽ với Công ty để sớm hoàn 

thiện hồ sơ chuyển nhượng. Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, 

cá nhân để giải quyết dứt điểm kiến nghị nêu trên. 

90. Cử tri xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai phản ánh, hiện nay tiền hỗ 

trợ cho Nhân dân do đền bù giải tỏa dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài chưa 

được chi trả. Ảnh hưởng mương thủy lợi của thôn chưa được giải quyết. Đề nghị 

Tỉnh xem xét sớm thực hiện đảm bảo đời sống Nhân dân.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Công tác GPMB dự án Đường Trần Hưng Đạo kéo dài, TP Lào Cai đoạn 

Km3+350 - Km5+600 (thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) được 

UBND tỉnh giao cho UBND huyện Bảo Thắng thực hiện tại Văn bản số 

313/UBND-QLĐT ngày 28/01/2013. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính thì 

thôn Tiến Cường thuộc địa phận xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai. Năm 2017, 

huyện Bảo Thắng đã thực hiện xong công tác chi trả tiền đền bù cho các hộ dân 

thôn Tiến Cường, xã Gia Phú. Đến nay, công tác GPMB của dự án đã hoàn 

thành. Do thay đổi địa giới hành chính nên công tác GPMB thuộc địa phận 
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thành phố Lào Cai do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai thực hiện. 

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND thành phố Lào Cai kiểm tra, rà soát để sớm giải 

quyết theo quy định các kiến nghị của cử tri, tránh gây bức xúc trong Nhân dân. 

Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai đang rà soát hồ sơ do 

UBND huyện Bảo Thắng bàn giao (từ tháng 12/2021) để giải quyết các kiến 

nghị của cử tri. 

91. Cử tri phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB công trình: Khu tái định cư trường đại học Phan 

Xi Păng thuộc tổ 5 phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai công bố quy hoạch 

tháng 04/2015 đã thống kê và áp giá, hiện nay mới chi trả tiền cho 26/90 hộ với 

số tiền 12,78 tỷ đồng, hiện còn 64 hộ chưa được chi trả với số tiền 59,76 tỷ 

đồng, nhân dân đề nghị sớm được giao đất tái định cư để ổn định cuộc sống 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án Khu tái định cư phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai (phục vụ 

dự án Trường Đại học Fansipan) thuộc tổ 5, phường Xuân Tăng hiện nay đã 

được UBND tỉnh cho phép UBND thành phố Lào Cai sử dụng nguồn ngân sách 

thành phố để tiếp tục thực hiện đầu tư nhằm tạo quỹ đất tái định cư cho các dự 

án trên địa bàn (Văn bản số 5956/UBND-QLĐT ngày 13/12/2021 về việc thực 

hiện dự án Khu TĐC phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai). Hiện tại, UBND 

thành phố đang hoàn thiện hồ sơ dự án điều chỉnh, tổ chức thực hiện dự án. 

UBND thành phố Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư theo quy định. 

92. Cử tri thôn Bến Phà xã Gia Phú tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc 

còn tồn tại và đã kéo dài gần 10 năm chưa được giải quyết dứt điểm tại Dự án 

cầu và tái định cư 02 đường dẫn lên cầu xã Gia Phú như: Chưa di chuyển hết 

cột điện cũ trong phạm vi đất tái định cư; chưa đấu nối điện, nước để cung cấp 

cho các hộ dân tại khu tái định cư để sử dụng; chưa thanh toán hết tiền hỗ trợ 

thuê nhà cho các hộ thuộc đối tượng bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở trong 

dự án trên 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải - Xây dựng) 

thực hiện. Đến nay, hệ thống cấp nước của khu tái định cư Gia Phú đã thi công 

hoàn thành và đã cấp nước cho các hộ dân có nhu cầu. Đối với hệ thống cấp 

điện, cuối tháng 8/2021 đã thi công hoàn thành và đấu nối xong với Công ty 

Điện lực Lào Cai. Đã hoàn thành việc di chuyển đường điện cũ trong khu tái 

định cư, giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến đấu nối điện, đấu nối 

đường nước trong năm 2021. Đối với việc thanh toán tiền thuê nhà, Sở Giao 
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thông vận tải - Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng kiểm tra, rà 

soát và hoàn thành việc chi trả cho các hộ dân trong năm 2021. 

93. Cử tri thôn Lạng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng đề nghị đẩy nhanh 

việc quy hoạch sử dụng đất dọc tuyến đường Lào Cai - Kim Sơn - Bảo Hà 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao các cơ quan có liên quan tổ chức nghiên 

cứu lập quy hoạch chung dọc tuyến sông Hồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong 

đó có quỹ đất dọc tuyến đường từ ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện 

Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái). Trong 

tháng 8/2021, phương án quy hoạch đã được báo cáo và Thường trực Tỉnh uỷ đã 

có Thông báo kết luận (Thông báo số 904-TB/TU ngày 19/8/2021). Hiện nay, 

Quy hoạch dọc sông Hồng đã được báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, 

cho ý kiến để các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện (Thông báo số 

1474-TB/TU ngày 27/4/2022). Song song với việc lập quy hoạch chung, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo UNBD các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên nghiên cứu, tổ chức lập 

các quy hoạch chi tiết xây dựng dọc tuyến đường từ ga Phố Mới (Lào Cai) - ga 

Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên 

(Yên Bái) như: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái bờ Tả sông 

Hồng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 884/QĐ-UBND ngày 19/3/2021; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô 

thị mới Phú Long, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 10/3/2021; Quy hoạch chi tiết 14 

xây dựng Điểm dân cư thôn Thái Niên, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng được 

UBND huyện Bảo Thắng phê duyệt tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 

07/5/2021... Ngày 29/01/2022, UBND tiếp tục có Văn bản số 442/UBND-QLĐT 

chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, 

huyện Bảo Yên tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất dọc tuyến đường 

nêu trên, đồng thời tổ chức nghiên cứu lập các quy hoạch chi tiết xây dựng dọc 

tuyến đường đảm bảo mục tiêu, yêu cầu quản lý. Trong thời gian tới, UBND 

tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, các cơ quan 

có liên quan rà soát, đẩy nhanh việc lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch 

chung dọc tuyến sông Hồng; tổ chức rà soát, tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch 

chi tiết dọc tuyến đường từ ga Phố Mới (Lào Cai) - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên 

(Yên Bái) và Trung tâm huyện Văn Bàn - Văn Yên (Yên Bái) đảm bảo mục tiêu, 

yêu cầu đã đề ra. 

94. Cử tri phường Bình Minh, thành phố Lào Cai phản ánh, Dự án Tiểu 

khu đô thị số 6,7 công bố quy hoạch từ năm 2015 đến nay chưa được thực hiện. 

Để chấp hành luật quy hoạch cũng như sớm ổn định đời sống nhân dân, đề nghị 

UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án Tiểu khu đô thị số 6, số 7, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai 

đã được UBND tỉnh đồng ý giao cho Ban QLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai làm Chủ 

đầu tư, nghiên cứu triển khai thực hiện dự án (Thông báo số 259/TB-VPUBND 

ngày 30/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh). Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây 

dựng tỉnh Lào Cai đang tổ chức thực hiện các nội dung tiếp theo của dự án. 

UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan 

khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập dự án. 

95. Cử tri xã Quang Kim phản ánh, ngày 25/6/2021 UBND xã Quang Kim 

đã có văn bản đề nghị cấp đất ở cho các hộ nằm trong vùng quy hoạch chung 

Kim Thành - Bản Vược có nhà ở xuống cấp trầm trọng, con cái đến tuổi trưởng 

thành nhưng chưa có đất ở, có nhu cầu cấp đất ở trong vùng quy hoạch chung 

cho 27 hộ gia đình với 32 lô đất. UBND huyện đã có Văn bản số 1054/UBND-

TNMT ngày 9/7/2021 gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

chính, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị giao giao 32 lô đất tại khu Tái định 

cư số 1 cho UBND huyện Bát Xát để thực hiện nội dung trên. Tuy nhiên, đến nay 

UBND tỉnh chưa có ý kiến. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét giải quyết để nhân 

dân có chỗ ở ổn định 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 1912/UBND-QLĐT ngày 06/5/2019 về 

quản lý quỹ đất, hoạt động xây dựng và thu thập dữ liệu hình ảnh trong phạm vi 

dự án Nâng cấp tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát; theo đó, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo toàn bộ quỹ đất trong vùng quy hoạch tại thôn An Quang, Làng Hàng 

phải giữ nguyên hiện trạng, không được phép xây dựng nhà, công trình, nghiêm 

cấm mua bán chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, việc các 

hộ gia đình có nhu cầu sửa chữa nhà, xây dựng mới nhà, có nhu cầu cấp đất ở 

cho con cái đến tuổi trưởng thành tách hộ ra ở riêng bị hạn chế về việc sử dụng 

đất. Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Bát Xát tại Văn bản số 1054/UBND-

TNMT ngày 09/7/2021 về việc đề nghị bàn giao quỹ đất tại khu Tái định cư số 

1, xã Quang Kim để bố trí giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình 

có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng và các hộ có nhu cầu giao đất ở do không có 

chỗ ở khác nằm trong quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai và nội dung 

thống nhất tại cuộc họp ngày 09/7/2021 giữa Sở Tài chính và UBND huyện Bát 

Xát, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 1556/STC-QLG ngày 

19/7/2021 về việc đề xuất bàn giao quỹ đất tại Khu tái định cư số 01, xã Quang 

Kim cho UBND huyện Bát Xát, trong đó đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

cho phép Sở Tài chính bàn giao 32 lô đất Khu tái định cư số 01, xã Quang Kim, 

huyện Bát Xát cho UBND huyện Bát Xát quản lý, khai thác sử dụng theo quy 

định. Mặt khác, tại Mục 4, Thông báo số 44/TB-VP UBND ngày 28/02/2022 

của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại 

cuộc họp xét duyệt công tác chuẩn bị đầu tư XDCB ngày 24/02/2022: Giao Sở 
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Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành nghiên cứu đề xuất sử 

dụng nguồn vốn ngân sách tổ chức GPMB làm cơ sở đấu giá kêu gọi nhà đầu tư 

triển khai đầu tư theo quy hoạch xây dựng đã phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh. Sở 

Tài chính sẽ phối hợp với UBND huyện Bát Xát đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về 

chủ trương giao vị trí tái định cư của dự án. 

96. Cử tri thôn Dì Thàng xã Na Hối, huyện Bắc Hà phản ánh, việc cấp 

mới và cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, thuộc Dự án chuẩn hóa hồ sơ đất đai, 

đã được triển khai cho nhân dân từ năm 2009-2010, đến nay vẫn chưa làm 

xong, giá đất thì tăng theo hàng năm, vì vậy nhân dân không đủ điều kiện để 

thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đề nghị tỉnh cần nghiên cứu và xem xét khung giá 

đất cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 108, Luật Đất đai năm 2013: “Thời điểm 

tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao 

đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử 

dụng đất”. 

Các thông tin để làm cơ sở phê duyệt bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, 

đã được đơn vị tư vấn độc lập điều tra, khảo sát, đánh giá và thẩm định, trình 

phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế giá 

trị đất đai của các địa phương. Quá trình xây dựng bảng giá đất đảm bảo thực 

hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, phù hợp với khung giá đất của Chính phủ và 

tình hình thực tế của mỗi địa phương.  

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định việc thực hiện điều chỉnh bảng giá đất được thực hiện trong các 

trường hợp sau: (1) Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất 

điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so 

với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; (2) Khi giá đất phổ 

biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% 

trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 

ngày trở lên. 

Căn cứ theo quy định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với 

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát giá đất, nếu giá đất thị trường có sự 

biến động theo quy định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho 

UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh theo quy định để người dân thực hiện các quyền 

của người sử dụng đất được đảm bảo đúng pháp luật.  

97. Cử tri khu dân cư số 7 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai phản ánh, 

trước số nhà 041, 043 ngõ 1 đường 23/9 hành lang bên cạnh đường có 1 vệt nứt 

dài song song với đường có hiện tượng sạt gây mất an toàn, do đó nhân dân khu 

dân cư số 7 phường Pom Hán đóng góp kinh phí mua gạch, đá, xi măng để xây kè 
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bảo vệ nhưng nhân dân phường Bắc Lệnh không cho làm vì lý do “chân ta luy 

đường là địa phận phường Bắc Lệnh các hộ dân phường có công khai phá, sử 

dụng” đặc biệt sau trận mưa to sáng ngày 05/7 trước SN 125, 127 ngõ 1, đường 

23/9 đã sạt lở khoảng trên 10m3 đất đá ta luy đường toàn bộ đoạn đường từ số 

nhà 037 đến số nhà 135 ngõ 1 đường 23/9 đều nằm trên nền trượt dốc có độ 

nghiêng cao. Nếu sảy ra sạt lở đất đá có khối lượng từ 20m3 trở lên thì lượng đất 

đá đó sẽ vùi lấp một số căn hộ tuyến đường Hoàng Quốc Việt có mặt sau tiếp 

giáp với ngõ 1 đường 23/9 nguy cơ đe dọa đến tài sản, tính mạng người dân là 

rất cao. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết để đảm 

bảo an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đến gần. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay khu dân cư số 7 phường Pom Hán đã được HĐND thành phố 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây cống thoát nước tại Nghị quyết số 50/NQ-

HĐND ngày 21/12/2020; giao vốn tại Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021 và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

tại Quyết định 5187/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thành phố. Dự án 

được thực hiện giúp thoát phần nước mặt đường 23/9, hạn chế lượng nước xả 

xuống phía taluy có các hộ dân sinh sống. Công trình đã được UBND phường 

Pom Hán (chủ đầu tư) thực hiện xây dựng, dự kiến xong trong tháng 5/2022. 

98. Cử tri phường Bình Minh, thành phố Lào Cai phản ánh, Dự án khu đô 

thị B8 công bố triển khai năm 2020, trong đó phương án bố trí TĐC cho Nhân 

dân khu B9 mở rộng với giá đất là 7.000.000đ/m2, Nhân dân đề nghị bố trí TĐC 

tại chỗ, đồng thời xem xét giá đất. Cuối năm 2020, các cấp đã xin ý kiến Nhân 

dân về điều chỉnh phương án bố trí TĐC tại chỗ với giá đất là 5.000.000đ/m2 

được Nhân dân đồng thuận cao. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định điều 

chỉnh quy hoạch và phương án cấp TĐC và giao đất cho Nhân dân, làm ảnh 

hưởng đến tiến độ, cũng như công tác vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện 

các thủ tục thu hồi đất, triển khai dự án. Đề nghị tỉnh xem xét và có quyết định 

điều chỉnh phương án bố trí TĐC tại chỗ với giá đất TĐC là 5.000.000đ/m2 

thuộc dự án B8 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã có Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về việc 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới, làng thể thao 

Olympic Tây Bắc - thành phố Lào Cai. UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dưng tỉnh Lào Cai lập quy hoạch làng thể thao Olympic Tây Bắc - 

thành phố Lào Cai. Hiện nay, đơn vị đang triển khai theo lộ trình, trong đó đơn 

vị đã lồng ghép điều chỉnh quy hoạch khu đô thị B8 và một số quy hoạch lân cận 

như khu B6, B10, B9,... 

99. Cử tri các xã huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét nâng cấp các Trạm 

biến áp 35KV trên địa bàn huyện Văn Bàn vì hiện nay phát sinh tăng các hộ, 
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cùng với lượng tiêu thụ điện năng cao của nhân dân, các trạm đã quá tải và 

không đảm bảo chất lượng sử dụng và an toàn lưới điện nông thôn như tại các 

xã (Võ Lao, Khánh Yên Trung, Chiềng Ken, Sơn Thủy) 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong năm 2020 và đầu năm 2021 Công ty Điện lực Lào Cai đã đầu tư 

nâng cấp, cải tạo chống quá tải các TBA và lưới điện trên địa bàn thị trấn Khánh 

Yên và các xã của huyện Văn Bàn với quy mô cụ thể như sau:  

- Tại xã Võ Lao được đầu tư mới 2,8km đường dây 35kV; 04 TBA 

(2x320+2x180) kVA -35/0.4kV; 1.7km đường dây 0.4kV; Cải tạo 2.1km đường 

dây 0.4kV tại các thôn: Ngầu 1,2; thôn Bất và thôn Vinh.  

- Tại xã Khánh Yên Trung được đầu tư mới 0.4km đường dây 0.4kV tại 

thôn Làn 1, Làn 2, thôn Nong Khuấn.  

- Tại xã Chiềng Ken được đầu tư mới 0,3km đường dây 35kV; 02 TBA 

(2x180) kVA -35/0.4kV; 0.5km đường dây 0.4kV tại các thôn: Bẻ 2; Chiềng 2. 

- Tại xã Sơn Thủy được đầu tư mới 0,35km đường dây 35kV; 01 TBA 

180 kVA -35/0.4kV; 0.3km đường dây 0.4kV tại thôn Tam Đỉnh. Tuy nhiên, 

hiện nay còn một số khu vực thôn, bản trên địa bàn các xã Võ Lao, Khánh Yên 

Trung, Chiềng Ken, Sơn Thủy dân cư không tập trung còn nhu cầu đầu tư cấp 

điện.  

UBND tỉnh và ngành điện đã rà soát tổng hợp nhu cầu đầu tư bằng nguồn 

vốn chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai 

đoạn 2021-2025”. Tại thời điểm hiện tại chưa bố trí được vốn để triển khai thực 

hiện. 

100. Cử tri Tổ 4, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa phản ánh, hiện nay việc 

quy hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án vẫn còn tình trạng quy hoạch treo 

nhiều năm, gây khó khăn cho người dân trong sản xuất, sử dụng đất. Cụ thể như 

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 dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến sản 

xuất, phát triển kinh tế cũng như ổn định đời sống của nhân dân. Đề nghị tỉnh 

chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện đúng Luật Đất đai, đồng 

thời xem xét thu hồi các dự án trong quy hoạch không triển khai, thực hiện đúng 

tiến độ, công bố điều chỉnh để nhân dân biết yên tâm sản xuất 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai do 

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sa Pa Lào Cai và Công ty 

TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 và ký kết 
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hợp đồng dự án số 01/20/HĐ.DASDĐ-SGTVTXD ngày 29/12/2020 giữa Sở 

Giao thông vận tải - Xây dựng (đơn vị được ủy quyền) và Chủ đầu tư. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án gặp một số khó khăn vướng 

mắc như sau: 

- Vướng mắc về diện tích rừng tự nhiên: Căn cứ nội dung Văn bản số 

1606/SNN-KL ngày 09/8/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc tham gia hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông 

Bắc Sa Pa xác định diện tích thực hiện dự án có 6,2 ha rừng tự nhiên. Do vậy để 

bảo tồn diện tích rừng tự nhiên tại dự án, Liên danh Công ty cần phải điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Việc điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng chi 

tiết 1/500 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo nội dung Hợp 

đồng đã ký kết. 

- Vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng: Ngày 11/5/2017, UBND 

huyện Sa Pa (nay là thị xã Sa Pa) đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 130/TB- 

UBND để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Đông Bắc huyện Sa Pa. Ngày 

26/6/2017, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Sa Pa (nay là Trung tâm phát triển 

quỹ đất thị xã Sa Pa) ban hành Thông báo kiểm đếm đất, tài sản, vật kiến trúc, 

cây cối hoa màu trên đất của hộ gia đình, cá nhân nằm trong ranh giới dự án: 

Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên do có 

vướng mắc về diện tích rừng tự nhiên tại dự án nên hồ sơ xin chấp thuận chủ 

trương đầu tư chưa được phê duyệt theo đúng tiến độ. Dẫn đến việc thu hồi, bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư kéo dài, chưa thể thực hiện theo đúng tiến độ đã phê 

duyệt. 

Dự kiến trong thời gian tới, tiến độ triển khai thực hiện dự án như sau: 

- Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500: Đã xin ý kiến phương án 

điều chỉnh quy hoạch với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và xin ý kiến cộng 

đồng dân cư. 

- Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo phương 

án mới. 

- Phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư: Quý II/2022. 

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 1 (khoảng 21 ha): 

Quý III/2022. 

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1: Quý III/2022. 

- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2 (khoảng 15 ha): 

Quý IV/2022. 

Yêu cầu UBND thị xã Sa Pa thực hiện các nội dung liên quan đến trách 

nhiệm của UBND thị xã, có Văn bản trả lời cho cử tri của địa phương được biết.  

101. Cử tri phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đề nghị Tỉnh đặc biệt 

quan tâm tháo gỡ vướng mắc tồn tại lõi đất công ty Phượng Anh: Nhân dân đã 

góp tiền giúp công ty Phượng Anh hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính đối với 
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Nhà nước. Công ty Phượng Anh cũng đã có văn bản trả lại đất dự án cho Nhà 

nước. UBND thành phố đã đề xuất báo cáo tỉnh các biện pháp tháo gỡ. Qua rất 

nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp, cử tri cũng đã kiến nghị. Đại biểu HĐND 

tỉnh, thành phố đã chất vấn Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

các Kỳ họp HĐND thành phố và Tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết. Tuy nhiên, đã hết một nhiệm kỳ đến 

nay những vướng mắc từ dự án này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần I, câu số 59. 

102. Cử tri thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương có ý kiến: 

Trước đây thực hiện việc sắp sếp dân cư ra biên giới giai đoạn từ năm 1990-1992, 

một số hộ dân làm nhà giáp biên giới. Đến nay, nhà ở đã xuống cấp, các hộ dân 

muốn làm lại nhà kiên cố nhưng do thuộc phạm vi vành đai biên giới nên việc xây 

nhà của nhân dân không thực hiện được. Đề nghị nghị tỉnh bố trí đất tái định cư 

cho các hộ gia đình di chuyển ra khỏi vành đai biên giới để làm nhà ở ổn định cuộc 

sống 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Khương nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Ngày 21/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3676/QĐ-

UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Lối mở biên giới Na Lốc, 

xã Bản Lầu, huyện Mường Khương; ngày 14/8/2015, UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ 

quy hoạch chi tiết Lối mở Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương; ngày 

01/12/2017,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5373/QĐ-UBND về việc phân 

bổ chi tiết và điều chỉnh kế hoạch vốn Ngân sách tập trung năm 2017; ngày 

26/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3813/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án quy hoạch: 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Lối mở Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường 

Khương và giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Lối mở Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Trong quy 

hoạch Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có dự kiến phương án di chuyển 

và tái định cư cho 72 hộ dân có nhà ở nằm trong phạm vi quy hoạch Lối mở Na 

Lốc. Từ năm 2019-2020, UBND huyện Mường Khương đã phối hợp với các sở, 

ngành liên quan của tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát ý kiến đề xuất, giải quyết của 

các hộ có nhà ở thuộc vành đai biên giới xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. 

Đến ngày 30/9/2020, UBND huyện Mường Khương có Báo cáo số 1046/BC-

UBND về kết quả rà soát nhà ở thuộc vành đai biên giới xã Bản Lầu, huyện 

Mường Khương, tỉnh Lào Cai, trong đó đề xuất những nội dung như sau: Cho 

phép cấp GCNQSD đất cho các hộ có nhà ở từ năm 2014 trở về trước (thời điểm 

chưa có Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về quy chế khu 

vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).  
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Đối với 30 hộ (trong đó 11 hộ dưới 30m, 19 hộ từ 30-dưới 60m) thuộc 

cụm dân cư Na Lốc 4 nằm sát biên giới sắp xếp (đối với 11 hộ dưới 30m) sang 

bên kia đường để đảm bảo vành đai trắng và ổn định đời sống cho các hộ dân; 

Đối với những hộ (19 hộ còn lại) nằm trong phạm vi 60m so với đường biên giới 

không giáp suối đề nghị giữ nguyên. Đề nghị bố trí kinh phí di chuyển, sắp xếp 

tái định cư vào nơi quy định và cho phép lập dự án sắp xếp đối với 11 hộ. 

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan, UBND huyện Mường Khương báo cáo sắp xếp, xây 

dựng phương án cụ thể theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  

103. Cử tri xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà phản ánh, hiện nay giống 

ngô Nhân dân đang trồng chủ yếu là giống được nhập từ các tỉnh khác với giá 

rất cao. Đề nghị tỉnh Lào Cai sản xuất, nhân tạo giống ngô phục vụ cho Nhân 

dân trên địa bàn xã và tỉnh Lào Cai 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay giá ngô, đậu tương trên toàn thế giới đang tăng mạnh và dự kiến 

thời gian tới vẫn duy trì ở mức cao. Nguyên nhân chính do nhu cầu về ngô, đậu 

tương tại Trung Quốc tăng vọt (nhu cầu tái đàn sau dịch) và do nguồn cung ở 

một số nước sản xuất lớn như Brazil và Mỹ giảm. Ngay tại thị trường Việt Nam 

nhu cầu về ngô và các loại nguyên liệu cho thức ăn gia súc cũng tăng, kéo theo 

đó giá nguyên liệu giống cũng như các loại vật tư khác phục vụ trong việc sản 

xuất cũng từ đó tăng theo.  

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm giống nông 

nghiệp) tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo, liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh 

để tìm ra những loại giống cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, trình 

độ canh tác của nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, có kế hoạch trao đổi với một số 

đơn vị như Viện nghiên cứu Ngô để có thể chọn tạo, khảo nghiệm một số giống 

ngô có khả năng thích ứng với địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm đáp ứng nhu cầu của 

người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, việc sản xuất ngô hiện nay cho thu nhập thấp, 

đề nghị UBND huyện Băc Hà tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TU 

ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh 

Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó vận động nhân dân 

tích cực chuyển đổi diện tích trồng ngô kém hiệu quả, nâng cao thu nhập cho 

người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.  

104. Cử tri phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh, xem xét điều 

chỉnh một phần Quy hoạch dự án Khu hành chính mới thị xã Sa Pa thành khu 

tái định cư để có quỹ đất cấp đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại 

khu hành chính mới và các hộ gặp khó khăn về đất ở trên địa bàn thị xã; Dịch 

chuyển Khu hành chính vào phía trong khu dân cư hiện nay (phía trong khu vực 

công ty Traphaco Sa Pa) để lại khu dân cư đang ở đông đúc hiện nay từ 

Traphaco Sa Pa ra khu vực Quốc lộ 4D sẽ vừa làm đẹp cảnh quan khu hành 



 58 

chính mới và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và giảm chi phí cho Nhà 

nước trong công tác giải phóng mặt bằng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

(1) Về xem xét điều chỉnh một phần Quy hoạch chi tiết Khu hành chính 

mới thị xã Sa Pa thành khu tái định cư để có quỹ đất cấp đất tái định cư cho các 

hộ dân bị thu hồi đất tại khu hành chính mới và các hộ gặp khó khăn về đất ở 

trên địa bàn thị xã: Nội dung này UBND tỉnh đã có Văn bản số 3668/UBND-

QLĐT ngày 06/8/2021 đồng ý chủ trương cho phép nghiên cứu điều chỉnh diện 

tích khoảng 17ha để sắp xếp dân cư và tái định cư tại khu trung tâm hành chính 

mới thị xã Sa Pa; đồng thời giao Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai tổ 

chức thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt. Quá trình triển khai Văn bản số 3668/UBND-QLĐT ngày 06/8/2021, 

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 

Khu trung tâm hành chính mới thị xã Sa Pa ngày 12/8/2021; UBND thị xã Sa Pa 

đã phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định 

số 820/QĐ-UBND ngày 11/11/2021. Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD tỉnh Lào Cai 

đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý; ký kết hợp đồng tư vấn; hoàn thiện đồ án 

Quy hoạch chi tiết xin ý kiến nhân dân, thẩm định, phê duyệt, công bố và triển 

khai dự án theo các quy định hiện hành.  

(2) Về dịch chuyển Khu hành chính vào phía trong khu dân cư hiện nay 

(phía trong khu vực Công ty Traphaco Sa Pa) để lại khu dân cư đang ở đông đúc 

hiện nay từ Traphaco Sa Pa ra khu vực Quốc lộ 4D sẽ vừa làm đẹp cảnh quan 

khu hành chính mới và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và giảm chi phí 

cho Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng: Khu trung tâm hành chính 

mới thị xã Sa Pa đã xác định theo Quy hoạch chung đô thị du lịch Sa Pa phê 

duyệt tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 và Quy hoạch chi tiết 

tại Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh. Vị trí khu 

Trung tâm hành chính mới được các chuyên gia, đơn vị tư vấn xác định phù hợp 

với Quy hoạch chung đô thị du lịch Sa Pa, phù hợp với địa hình khu vực và đảm 

bảo để bố trí các khu chức năng, các công trình, đảm bảo định hướng phát triển 

lâu dài, hình thành lên khu trung tâm hành chính mới thị xã Sa Pa, tạo dựng 

điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan cho khu vực trung tâm nói riêng và đô thị du 

lịch Sa Pa nói chung. Hiện nay, khu Trung tâm hành chính mới thị xã Sa Pa 

đang triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn I. 

105. Cử tri phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa phản ánh, tại buổi công 

bố quy hoạch Dự án Khu Đô thị Đông Bắc có giới thiệu dự án sau hoàn thành 

sẽ tạo Khu đô thị mới với cảnh quan đẹp, song không đề cập đến quyền lợi của 

nhân dân, cụ thể là 95 hộ dân đồng bào Mông của tổ dân phố số 1 - Phường 

Phan Si Păng, điều này tác động không nhỏ đến vấn đề an sinh xã hội, an cư và 
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sản xuất của người dân. Đề nghị Dự án quan tâm đánh giá tác động của dự án 

đến vấn đề an sinh xã hội cho 95 hộ dân trên và có chính sách thỏa đáng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đông Bắc, thị xã Sa Pa được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 22/11/2016. 

Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND phê 

duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Đông 

Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Hiện nay, Đồ án quy hoạch nêu trên do Liên 

danh Công ty CPĐT và phát triển Sa Pa Lào Cai và Công ty TNHH Tập đoàn 

Bitexco tổ chức nghiên cứu, lập đồ án. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong quá 

trình thẩm định, xét duyệt đồ án quy hoạch cũng như xét duyệt dự án đầu tư xây 

dựng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xem xét, 

đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trong khu vực dự án, phù hợp với 

các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, trong đó có vấn đề an sinh xã 

hội, tái định cư của nhân dân.  

106. Cử tri phường Phan Si Păng phản ánh, trên địa bàn có dự án Khu 

tái định cư Tây Bắc thời gian triển khai đã 5 năm, việc triển khai chậm gây ảnh 

hưởng đến cuộc sống của người dân. Cử tri ủng hộ công tác Quy hoạch để xây 

dựng Sa Pa phát triển. Song đề nghị khi quy hoạch cần lấy ý kiến của người dân 

tạo sự đồng thuận. Trước khi tiến hành dự án phải có mặt bằng sạch đền bù cho 

nhân dân theo Luật Đất đai đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, trách nhiệm về 

việc trả tiền cho dân thuê nhà ở khi chưa được giao mặt bằng, tránh tình trạng 

sau khi giải phóng mặt bằng và triển khai dự án, người dân vẫn chưa có đất tái 

định cư, gây bức xúc trong nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thị xã Sa Pa nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thực hiện từ năm 2011 

đến nay, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số hộ dân chưa đồng thuận 

trong việc đền bù GPMB nên kéo dài thời gian GPMB đối với dự án.  

Trước khi triển khai dự án UBND thị xã đều xin ý kiến nhân dân, cộng 

đồng dân cư và trong vòng 30 ngày sau khi được phê duyệt đều tổ chức họp công 

bố theo một trong các hình thức: Tổ chức buổi họp dân và công bố công khai nội 

dung đồ án quy hoạch được phê duyệt; cắm biển, bảng công khai đồ án quy hoạch 

tại thực địa; lưu hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND các cấp, các cơ quan chuyên 

môn để trả lời nhân dân và các tổ chức có liên quan khi có yêu cầu; thông báo 

công khai nội dung đồ án qua các phương tiện thông tin đại chúng… Những hộ 

dân thuộc vùng dự án đều được tham gia ý kiến về quy hoạch hoặc điều chỉnh 

quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  
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Trong quá trình triển khai dự án đối với các hộ bị ảnh hưởng phải bố trí tái 

định cư, trong thời gian chờ bố trí tái định cư, UBND thị xã Sa Pa đã hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho các hộ dân đảm bảo theo quy định, cụ thể tại các Quyết định số 

989/QĐ-UBND ngày 27/10/2016; Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 

23/5/2017; Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 06/12/2017; Quyết định số 

1420/QĐ-UBND ngày 26/12/2018; Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 

21/6/2019; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2020; Quyết định số 

1305/QĐ-UBND ngày 06/7/2020; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 

28/01/2021; Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 25/11/2021.... Hiện nay, 

UBND thị xã Sa Pa vẫn đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với 

chính quyền địa phương tiếp tục vận động các hộ gia đình bàn giao đất để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đề ra. 

107. Cử tri huyện Bát Xát đề nghị UBND tỉnh Lào Cai, sớm ban hành văn 

bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 

của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm xắp sếp dân cư 

nông thôn trên địa bàn tỉnh (Hiện nay trên địa bàn huyện có 30 hộ dân cần di 

chuyển cấp bách trước mùa mưa lũ năm 2021, Huyện đã bố trí được đất cho 25 

hộ làm nhà, đang tìm quỹ đất bố trí cho 5 hộ còn lại). Tuy nhiên, hiện nay chưa 

triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 được 

vì chưa có hướng dẫn cụ thể 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông 

vận tải - Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 3317/HD-SGTVTXD ngày 

06/9/2021 hướng dẫn đầu tư xây dựng điểm dân cư tập trung khu vực nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai (trong đó hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

05/2021/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 

22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

18/12/2017). Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, phổ biến 

tới nhân dân để triển khai thực hiện. 

108. Cử tri xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng phản ánh, hiện nay 21 hộ 

đồng bào dân tộc Mông khu Ba Dốc thuộc thôn Khe Dùng và thôn Mom Đào 1 ở 

cách xa nhau, không có đường giao thông, không có hệ thống đường điện. Đề 

nghị đầu tư 3,5 km đường giao thông, 3,5km đường điện; đầu tư san tạo mặt 

bằng, sắp xếp dân cư tại chỗ theo mô hình xen ghép để người dân có cuộc sống 

ổn định và phát triển kinh tế 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Thắng nghiên cứu, trả lời như sau: 

* Về đầu tư đường giao thông nông thôn:  
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- Đường lên khu Ba Dốc, thôn Khe Dùng: Tuyến đường lên khu Ba Dốc, 

thôn Khe Dùng, xã Thái Niên đã được đầu tư mở mới và bàn giao đưa vào sử 

dụng từ cuối năm 2016 với chiều dài 3,5 km, nền đường 4m. Tuy nhiên, tuyến 

đường là đường đất, có nhiều đoạn dốc cục bộ, khi trời mưa mặt đường trơn 

trượt đi lại khó khăn. Nên việc cứng hóa nền đường là cần thiết. UBND xã Thái 

Niên đã đăng ký nhu cầu đầu tư kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã 

được UBND huyện giao lập báo cáo chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

622/QĐ-UBND ngày 24/02/2022. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn, UBND xã Thái Niên triển khai thực hiện các bước đầu tư 

theo quy định.  

- Đường giao thông thôn Mom Đào 1: Việc đầu tư đường giao thông nông 

thôn tại thôn Mom Đào 1 là cần thiết phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế 

của Nhân dân, qua kiểm tra tuyến đường Nhân dân kiến nghị đề xuất là tuyến 

đường Mom Đào 1 đi Đền Đồng Ân dài 3km, năm 2021 đã được đầu tư mở mới, 

dải cấp phối 1km đoạn từ đường bê tông thôn Mom Đào 1 lên xóm người Mông, 

để phục vụ việc đi lại vận chuyển hàng hoá của các hộ xóm người Mông đoạn từ 

xóm người Mông đến Đền Đồng Ân chưa được đầu tư, đoạn tuyến này đã được 

UBND xã Thái Niên rà soát, thống kê và đăng ký nhu cầu đầu tư kế hoạch trung 

hạn giai đoạn 2021-2025.  

* Về đầu tư đường điện:  

- Tuyến khu Ba Dốc: Xóm Ba Dốc, thôn Khe Dùng, xã Thái Niên hiện 

nay có 20 hộ sinh sống rải rác, khoảng cách của các hộ dân khoảng từ 200 đến 

500 m. Hiện nay các hộ dân sử dụng điện nước, chưa có điện lưới để sử dụng. 

Đề xuất đầu tư xây dựng 01 Trạm biến áp với công suất 180KVA, 02km đường 

dây 35Kv, 4km đường dây 0,4Kv (khái toán khoảng 3,7 tỷ đồng) suất đầu tư lớn 

(185 triệu/hộ).  

- Tuyến thôn Mom Đào 1: là đường điện do Nhân dân tự kéo gây mất an 

toàn, điện áp không đảm bảo nhu cầu sử dụng của Nhân dân. Nhu cầu cần đầu tư 

xây dựng 01 Trạm biến áp (180KVA), 1,5km đường dây 35Kv và 1km đường 

dây 0,4Kv phục vụ cho 40 hộ dân. Việc kiến nghị đầu tư xây dựng 2 đường điện 

5 là hết sức cần thiết đáp ứng nguyện vọng chính đáng phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất của Nhân dân. Ngày 10/6/2021, UBND huyện đã có Báo cáo số 373/C-

UBND báo cáo quả rà soát, đề xuất đầu tư lưới điện phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất của Nhân dân trên địa bàn xã Thái Niên và thị trấn Nông trường Phong Hải 

gửi Sở Công Thương, trong đó có đề nghị quan tâm đầu tư 2 tuyến đường điện 

khu Ba Dốc và thôn Mom Đào 1, xã Thái Niên. 

* Về sắp xếp dân cư tại chỗ theo mô hình xen ghép: Ngày 01/3/2022, các 

cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với UBND xã Thái Niên kiểm tra 

thực địa tại khu Ba Dốc, thôn Khe Dùng và thôn Mom Đào 1, xã Thái Niên. Qua 

rà soát không có hộ dân nào tại khu Ba Dốc, thôn Khe Dùng và thôn Mom Đào 

1, xã Thái Niên có nhu cầu đề nghị hỗ trợ san tạo mặt bằng hoặc nằm trong vùng 

thiên tai nguy hiểm đề nghị sắp xếp dân cư tại chỗ theo mô hình xen ghép (Có 

biên bản buổi làm việc). 
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109. Cử tri xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai phản ánh, cánh đồng Cán 

Hồ có diện tích rất lớn khi có mưa lớn thì toàn bộ khu vực này đều bị ngập úng, 

nhân dân không thể canh tác, sản xuất được. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các 

sở, ngành có liên quan tiếp tục khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống thoát 

nước cánh đồng này, giúp nhân dân sản xuất nông nghiệp, tránh lãng phí diện 

tích đất trên 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND tỉnh đã yêu 

cầu UBND huyện đã chỉ đạo địa phương sử dụng kinh phí giá dịch vụ thủy lợi 

được cấp hằng năm để sửa chữa, khơi thông của thu nước, tuy nhiên hạng mục 

lớn cần nhiều kinh phí để thực hiện do đó chưa khắc phục triệt để tình trạng 

ngập úng.  

Việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho cánh đồng Cán Hồ xã 

Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai là rất cần thiết. Trước mắt, yêu cầu UBND 

huyện Si Ma Cai, UBND xã Quan Hồ Thẩn sử dụng kinh phí cấp bù giá dịch vụ 

thủy lợi, các nguồn vốn xã hội hóa để sửa chữa, vận động nhân dân sửa chữa 

lưới chắn rác, khơi thông cửa thu nước trước miệng hang caster trước mùa mưa 

lũ để hạn chế việc ngập úng khi có mưa, lũ; hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng/chuyển dịch thời vụ đối với diện tích thường xuyên bị ngập, úng. 

110. Cử tri các thôn của xã Võ Lao, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét 

tiếp tục có cơ chế hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số đối với các xã về 

đích Nông thôn mới 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Lao động TBXH nghiên cứu, trả lời như sau: 

Giai đoạn này tỉnh sẽ không ban hành chính sách và chưa có cơ chế hỗ trợ 

thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đối với các xã về đích nông thôn 

mới. Do vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Võ Lao huyện Văn Bàn đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tham gia các loại hình bảo 

hiểm y tế khác, hạn chế việc trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước. 

111. Cử tri xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương tiếp tục đề nghị 

UBND tỉnh quan tâm, sớm bố trí vốn để triển khai dự án sắp xếp dân cư tại thôn 

Vả Thàng với 52 hộ dân (cả thôn), hiện tại đang ở thung lũng dưới chân núi 

cao, có nguy cơ bị đá lăn trong mùa mưa bão, thực tế trong các đợt mưa đầu 

năm đã xuất hiện đá mồ côi lăn xuống thôn, cử tri đã đề nghị nhiều lần đến nay 

vẫn chưa được giải quyết 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 
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UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 

về việc phê duyệt Phương án bố trí SXDC nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2021-2025 và Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 30/8/2021 về Bố trí, sắp xếp ổn 

định dân cư nông thôn năm 2021; trong đó có dự án SXDC thôn Vả Thàng - 

Tung Chung Phố - Mường Khương).  

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4410/UBND-NLN chỉ đạo 

UBND huyện Mường Khương khẩn trương sắp xếp 16 hộ thôn Vả Thàng - Tung 

Chung Phố có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng đến thiên tai đến nơi an toàn theo 

hình thức xen ghép; đồng thời chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí 

nguồn vốn để thực hiện theo Kế hoạch đề ra.  

Ngày 29/10/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 

4230/QĐ-BNN-KH về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục 

vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ ống, 

lũ quét năm 2022. 

UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Khương khẩn trương sắp xếp 16 

hộ dân có nguy cơ cao ảnh hưởng thiên tai (hiện tượng đá lăn) đến nơi ở an toàn.  

Đồng thời thực hiện lập Quy hoạch chi tiết điểm dự án sắp xếp dân cư tại thôn 

Vả Thàng, xã Tung Chung Phố để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. 

112. Cử tri xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà đề nghị tỉnh sớm xem xét có chủ 

trương đo đạc, khoanh vẽ, quy chủ đối với các diện tích rừng được giao UBND 

xã cho đúng đối tượng quản lý, diện tích rừng nào là của người dân, đất người 

dân đang canh tác thì giao lại cho hộ dân sử dụng, quản lý 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Hà nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về 

việc điều chỉnh Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông, 

lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo Quyết định này thì thời 

gian thực hiện từ 2022-2024. UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện làm chủ 

đầu tư, trong đó huyện Bắc Hà sẽ được UBND tỉnh cấp 70% vốn để thực hiện 

còn lại huyện tự cân đối. Hiện nay tỉnh đang triển khai thí điểm tại thành phố 

Lào Cai và triển khai đến các huyện khác từ quý III/2022. 

UBND huyện đã giao cho các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm tham mưu đề xuất danh mục đầu tư 

công theo quy định, xây dựng kế hoạch triển khai. Dự kiến hoàn thành và đưa ra 

xin ý kiến Thường trực 3 bên trong tháng 8/2022 để thống nhất triển khai thực 

hiện, sẽ từng bước giải quyết được kiến nghị của cử tri xã Nậm Lúc và các xã 

trên địa bàn huyện. 

II. BÁO CÁO SỐ 278/BC-HĐNG NGÀY 03/12/2021 CỦA HĐND 

TỈNH 

113. Cử tri thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng phản ánh, công trình đường 

Vạn Hòa - Kim Sơn qua địa bàn thị trấn Phố Lu, xã Trì Quang đã hoàn thành 
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nhưng hiện nay còn một số nội dung tồn tại, đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị có 

liên quan sớm quan tâm giải quyết, cụ thể: 

- Nghĩa trang Nhân dân tổ dân phố Phú Long 1 công trình đường Vạn Hòa - 

Kim Sơn đi qua đã có chỗ bị sạt lở đề nghị đơn vị thi công có biện pháp khắc phục. 

- Có một số diện tích đất không thuộc diện thu hồi đơn vị thi công để đất 

đá tràn lấp ruộng vườn gây ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân; một số 

diện tích đất do phát sinh, ảnh hưởng các hộ khi làm đường Vạn Hoà- Kim Sơn 

Nhà nước đã thống kê nhưng chưa được đền bù cho nhân dân. 

- Sớm làm lan can các cầu cống trên đường Vạn Hòa - Kim Sơn để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Trong quá trình làm đường đoạn qua thôn Tân Thành, thị trấn Phố Lu 

nhà thầu thi công sử dụng máy lu lèn, một số hộ dân ở mặt đường bị ảnh hưởng 

làm nứt tường và trần nhà, hiện nay tuyến đường đã xong các hộ chưa được hỗ 

trợ, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xem xét giải quyết. 

- Đề nghị thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ bà Nguyễn 

Thị Thủy, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. 

- Hiện nay tuyến đường Vạn Hòa - Kim Sơn qua ngã 3 thôn Cầu Nhò có 

03 hộ (ông Nguyễn Xuân Phương, ông Nguyễn Xuân Chi, ông Nguyễn Tiến 

Dũng) bị rạn nứt nhà ở. Đề nghị đơn vị thi công và chủ đầu tư và ban quản lý 

dự án có sớm có phương án xem xét giải quyết sớm cho 3 hộ trên. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Ban QLDA ODA tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Nghĩa trang Nhân dân tổ dân phố Phú Long 1 công trình đường Vạn Hòa - 

Kim Sơn đi qua đã có chỗ bị sạt lở đề nghị đơn vị thi công có biện pháp khắc phục: 

Đây là hạng mục phát sinh, chủ đầu tư đã bổ sung thiết kế gia cố kè và giằng 

bên tông kết hợp ốp mái đá xây, đã giao nhà thầu tiến hành thi công trong tháng 

3/2022. 

- Có một số diện tích đất không thuộc diện thu hồi đơn vị thi công để đất 

đá tràn lấp ruộng vườn gây ảnh hưởng đến việc canh tác của nhân dân; một số 

diện tích đất do phát sinh, ảnh hưởng các hộ khi làm đường Vạn Hoà - Kim Sơn 

Nhà nước đã thống kê nhưng chưa được đền bù cho nhân dân: Các vị trí này đã 

được thống kê bổ sung và có quyết định chi trả kinh phí, còn hộ bà Tám (thôn 

Làng Giàng) chưa nhận tiền với mong muốn khơi đào dẫn dòng toàn bộ phần hạ 

lưu, Ban QLDA ODA tỉnh đã phối hợp với nhà thầu tiến hành triển khai đảm 

bảo tránh ảnh hưởng đến phần ruộng của gia đình trước mùa mưa.  

- Sớm làm lan can các cầu cống trên đường Vạn Hòa - Kim Sơn để đảm 

bảo an toàn giao thông: Theo hồ sơ được duyệt, hạng mục hộ lan mềm đều được 

bố trí tại các vị trí đầu cầu, các điểm cong nguy hiểm, chỗ đắp cao. Trong thời 

gian vừa qua do biến động giá nhà thầu đã chậm trễ trong việc triển khai, đến 

nay nhà thầu đang tập kết lắp đặt hộ lan. 
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- Trong quá trình làm đường đoạn qua thôn Tân Thành, thị trấn Phố Lu 

nhà thầu thi công sử dụng máy lu lèn, một số hộ dân ở mặt đường bị ảnh hưởng 

làm nứt tường và trần nhà, hiện nay tuyến đường đã xong các hộ chưa được hỗ 

trợ, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xem xét giải quyết: Tất cả các hộ có 

nhà bị nứt tại thôn Tân Thành, xã Phố Lu đã được Ban QLDA ODA tỉnh phối 

hợp với các bên liên quan hỗ trợ phù hợp, các hộ đã đồng thuận.  

- Đề nghị thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ bà Nguyễn 

Thị Thủy, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng: Trung tâm quỹ đất huyện Bảo 

Thắng đã tiến hành chi trả trước Tết âm lịch 2022. 

- Hiện nay tuyến đường Vạn Hòa - Kim Sơn qua ngã 3 thôn Cầu Nhò có 

03 hộ (ông Nguyễn Xuân Phương, ông Nguyễn Xuân Chi, ông Nguyễn Tiến 

Dũng) bị rạn nứt nhà ở. Đề nghị đơn vị thi công và chủ đầu tư và ban quản lý dự 

án có sớm có phương án xem xét giải quyết sớm cho 3 hộ trên: Tất cả các hộ có 

nhà bị nứt tại thôn Cầu Nhò xã Trì Quang đã được Ban QLDA ODA tỉnh phối 

hợp với các bên liên quan hỗ trợ phù hợp, các hộ đã đồng thuận.  

114. Cử tri các xã Nậm Tha, Liêm Phú đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai 

đầu tư tuyến đường từ xã Nậm Tha (Văn Bàn, Lào Cai) đi Phong Dụ (Văn Yên, 

Yên Bái); đường nối tiếp tuyến (thị trấn Khánh Yên - Khánh Yên Hạ) đến Bản 

Lâm Sinh của xã Liêm Phú với chiều dài 5km, để nhân dân đi lại và giao thương 

giữa hai huyện được thuận lợi hơn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

- Về đề nghị sớm triển khai đầu tư tuyến đường từ xã Nậm Tha (Văn Bàn, 

Lào Cai) đi Phong Dụ (Văn Yên, Yên Bái): Tại Quyết định số 437/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh đã giao danh mục nâng cấp 

Tỉnh lộ 151B đoạn Nậm Tha - Phong Dụ Hạ với chiều dài 4km, quy mô nền 

đường rộng 6,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 5,5m, kinh phí 23,34 tỷ 

đồng. Trong thời gian chờ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công 

công trình, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các 

đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên tuyến đường để đảm bảo đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân.  

- Đầu tư đường nối tiếp tuyến (thị trấn Khánh Yên - Khánh Yên Hạ) đến 

bản Lâm Sinh của xã Liêm Phú: Hiện nay UBND huyện Văn Bàn đang chỉ đạo 

triển khai nâng cấp cải tạo tuyến đường từ thị trấn Khánh Yên đi các xã Khánh 

Yên Thượng, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Liêm Phú (Tỉnh lộ 151B) với 

chiều dài L=10km với quy mô chiều rộng nền đường Bnền=7,5m; mặt đường 

Bmặt=6,5m, mặt đường thảm BTN và láng nhựa. Còn lại đoạn tuyến dài 5km 

kết nối đến Trung tâm xã Liêm Phú, bản Lâm Sinh hiện tại là đường cấp phối đã 

hư hỏng. Yêu cầu UBND huyện Văn Bàn chủ trì, phối hợp với Sở GTVT-XD, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, đánh giá sự cần thiết 
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hiện trạng thực tế khai thác của công trình, đề xuất nguồn lực, lập đề xuất chủ 

trương đầu tư để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

115. Cử tri xã Võ Lao, huyện Văn Bàn phản ánh, hiện nay xe chở quặng vẫn 

thường xuyên chạy trên đường tỉnh lộ 151 qua thôn Thị Tứ, Võ Lao gây ảnh hưởng, 

mất an toàn giao thông đến các đơn vị trường học dọc tuyến đường 151 trên địa 

bàn. Đề nghị UBND tỉnh phân luồng cho xe chạy sang đường Quý Sa - Tằng 

Lỏong để giảm tải mật độ giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tỉnh lộ 151 là tuyến đường huyết mạch của trục giao thương hàng hoá và 

đi lại của người dân giữa huyện Bảo Thắng - Văn Bàn - Bảo Yên (đi qua trung 

tâm 06 xã). Ngoài các phương tiện vận chuyển quặng trên tuyến (chủ yếu 

phương tiện vận chuyển quặng của mỏ Quý Sa và Tam Đỉnh về Khu công 

nghiệp Tằng Loỏng với thời gian vận chuyển trong khoảng 7-8 ngày/tháng) còn 

bao gồm rất nhiều phương tiện chở các mặt hàng khác và phương tiện cá nhân 

nên lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này luôn rất cao. Để đảm bảo an 

toàn giao thông và giảm mật độ giao thông trên tuyến ĐT151; đảm bảo tuyến 

Quý Sa - Tằng Loỏng (ĐT162) với mục tiêu là trục liên kết giữa nguồn vật liệu 

(các mỏ quặng) và các nhà máy sản xuất (khu công nghiệp Tằng Loỏng), UBND 

tỉnh yêu cầu Sở GTVT-XD phối hợp với Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công 

Thương khi tham mưu cấp phép vận chuyển quặng sẽ ưu tiên phương án lưu 

thông trên tuyến đường Quý Sa - Tằng Loỏng (ĐT162) nhằm giảm tải lưu lượng 

phương tiện lưu thông trên tuyến ĐT151. Chỉ đạo các lực lượng chức năng của 

tỉnh như Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Bảo Thắng, 

Văn Bàn, Thanh tra Sở GTVT-XD tăng cường công tác kiểm soát tải trọng, xử 

lý các vi phạm chạy quá tốc độ cho phép, làm rơi vãi đất, đá ra đường gây bụi 

bẩn, mất trật tự ATGT; xử lý các phương tiện chạy không đúng phương án vận 

chuyển đã được cấp phép. Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT-XD, các cơ 

quan quản lý đường bộ, chủ đầu tư các dự án nâng cấp sửa chữa, mở rộng mặt 

đường trên tuyến ĐT151 đôn đốc các nhà thầu đang thi công trên tuyến nhanh 

chóng hoàn thiện các hạng mục thi công và thực hiện nghiêm các phương án 

đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên thực 

hiện theo đúng quy định. 

116. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn đề nghị UBND tỉnh khảo sát mở 

rộng và nâng cấp tuyến đường 151C (đoạn Tân An - Khe Sang). 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về việc giao nhiệm 

vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2022-2025, 

UBND tỉnh đã giao danh mục nâng cấp Tỉnh lộ 151C đoạn Tân An - Khe Sang 
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với chiều dài 9,3km, quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường thảm bê tông 

nhựa rộng 5,5m, kinh phí 55,8 tỷ đồng. Trong thời gian chờ hoàn thiện công tác 

chuẩn bị đầu tư để khởi công công trình, UBND tỉnh yều cầu Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, 

bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường để đảm bảo đi lại an toàn và thuận tiện 

cho nhân dân.  

117. Cử tri xã Mường Hum, huyện Bát Xát đề nghị tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp 

đường tỉnh lộ 155 đoạn đi qua trung tâm xã Mường Hum (từ ngã 3 hộ gia đình ông Vùi 

Văn Viên đến đầu đập tràn Mường Hum hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hùng). Hiện nay 

đường đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân di chuyển 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Đoạn tuyến mà cử tri phản ánh thuộc dự án xây dựng công trình: Đường 

từ xã Y Tý - xã Dền Sáng và nối đến xã Bản Xèo, được UBND tỉnh phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 

với quy mô nền đường rộng 6,5m; mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 6,5m, 

tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục 

tiêu giai đoạnn 2021-2024. Công trình đã được khởi công vào tháng 02/2022 với 

quy mô mặt đường bê tông nhựa, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 

I/2024. Đề nghị cử tri và nhân dân trong khu vực dự án tích cực phối hợp với 

Chủ đầu tư trong công tác triển khai thực hiện (nhất là công tác đền bù GPMB), 

thực hiện tốt chức năng giám sát cộng đồng để dự án được triển khai thuận lợi, 

đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra. 

118. Cử tri xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư 

nâng cấp tuyến đường cứu hộ cứu nạn từ xã Trịnh Tường đi xã Y Tý để kết nối, 

thúc đẩy phát triển khu du lịch Y Tý, vì tuyến đường hiện nay đã xuống cấp và hư 

hỏng nhiều gây khó khăn trong quá trình đi lại và phát triển kinh tế của nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bát Xát nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường cứu hộ cứu nạn từ xã Trịnh Tường đi xã Y Tý là hạ tầng huyện 

quản lý, có chiều dài 30,4km, hiện trạng công trình đã xuống cấp, UBND huyện đã 

có kế hoạch Cải tạo, sửa chữa từ km0+00 - km23+500, công trình đã được phê 

duyệt báo cáo KTKT tại Quyết định số 6655/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của 

UBND huyện Bát Xát và được UBND tỉnh giao vốn tại Quyết định số 182/QĐ-

UBND ngày 25/01/2022. 

119. Cử tri phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh xem xét đầu 

tư lát hành lang, vỉa hè hai bên đường Trần Hưng Đạo để đảm bảo mỹ quan đô thị 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 
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Trong thời gian qua việc xã hội hóa công tác lát hành lang, vỉa hè trên địa 

bàn thành phố Lào Cai đã được các doanh nghiệp và nhân dân đồng tình ủng hộ, 

đã đạt được kết quả rất tốt, giảm được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Ngày 

02/7/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2925/UBND-QLĐT về việc phê duyệt, 

triển khai thi công, xây dựng hạng mục lát hành lang, vỉa hè bằng nguồn vốn 

đầu tư công, trong đó UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố Lào Cai, 

tăng cường tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

tham gia xã hội hóa việc cải tạo, làm mới vỉa hè các tuyến phố trong đô thị để 

đảm bảo mỹ quan đô thị và giảm bớt một phần gánh nặng cho ngân sách nhà 

nước để đầu tư các công trình phúc lợi, công cộng, xã hội khác để phục vụ cộng 

đồng. Đối với vỉa hè đường Trần Hưng Đạo những đoạn qua khu vực đông dân 

cư, khu vực các cơ quan, công cộng đã được UBND tỉnh chỉ đạo đầu tư theo quy 

hoạch được duyệt đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên để phát huy được hiệu 

quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, đối với những đoạn hiện nay chưa có dân 

cư sinh sống, là đất trống sẽ được tiến hành đầu tư sau, dự kiến trong giai đoạn 

từ 2022-2025 sẽ được đầu tư hoàn thiện hệ thống vỉa hè, cây xanh trên toàn 

tuyến. 

120. Cử tri xã Cam Đường đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông, Vận tải - Xây 

dựng đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Ngòi Đường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đi lại của nhân dân, vì theo thời gian dự án đến 31/12/2021 công trình hoàn thành 

nhưng qua kiểm tra khối lượng thi công vẫn còn rất nhiều, tiến độ thi công còn chậm 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án cầu Ngòi Đường tại Km35+500 trên Quốc lộ 4E cũ, thành phố Lào 

Cai được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định 

số 3547/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với thời gian thi công đến 31/3/2022. Tuy 

nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB (03 hộ: ông Nguyễn Bình Văn; ông 

Nguyễn Đình Huy; ông Nguyễn Minh Nam) nên công trình chưa hoàn thành 

theo tiến độ được duyệt. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai phối 

hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng giải quyết dứt điểm các vướng mắc 

liên quan đến mặt bằng, bố trí tái định cư cho 03 hộ nêu trên, đồng thời yêu cầu 

Chủ đầu tư đôn đốc Nhà thầu tập trung tối đa máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến 

độ thi công, sớm hoàn thành công trình trước ngày 30/6/2022 để phục vụ nhu 

cầu đi lại của nhân dân. 

121. Cử tri xã Cốc San, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị đầu 

tư sửa chữa, làm lại đường giao thông do chủ đầu tư BOT mượn tuyến đường để 

làm đường nối Lào Cai - Sa Pa từ năm 2017 (Đoạn từ cầu sắt đến ngã 3 Luổng 

Đơ). Địa phương đã có văn bản đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 
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UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng yêu cầu Chủ đầu 

tư (Công ty cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa) sớm khắc phục sửa chữa, hoàn 

trả đường giao thông từ cầu sắt đến ngã 3 Đuổng Đơ mà Công ty cổ phần đầu tư 

BOT Lào Cai - Sa Pa đã mượn để làm đường công vụ phục vụ thi công tuyến 

đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa từ năm 2017. Ngày 

18/8/2021, Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương thống kê xác 

định các vị trí phải sửa chữa (có lập Biên bản hiện trường). Hiện nay nhà thầu 

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đang thi công sửa 

chữa. 

122. Cử tri xã Cam Đường phản ánh, nhiều năm nay đoạn đường từ Kho 

mìn đến cầu chui đường Cao tốc dài khoảng 1km, không có cơ quan, đơn vị nào 

chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa, đến nay xuống cấp nghiêm trọng khó khăn 

cho việc đi lại của nhân dân thôn Vạch. Đề nghị tỉnh xem xét 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 08/3/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1075/QĐ-

UBND về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

năm 2022, cụ thể như sau: Công trình Đường trục thôn Vạch đoạn từ đường Cao 

tốc nối thôn Sơn Lầu đến ngã ba đi xóm Bản Xả giao UBND xã Cam Đường 

làm chủ đầu tư với quy mô đầu tư cải tạo nâng cấp mở rộng mặt đường từ 3m 

lên 6m kết cấu BTXM mác 250, dày 18cm, chiều dài tuyến khoảng 1,2km. 

Nguồn vốn đầu tư 4 tỷ đồng từ nguồn sử dụng đất ngân sách thành phố và ngân 

sách xã, thời gian thực hiện 2022-2023. 

123. Cử tri xã Tả Phời phản ánh, đoạn đường từ ngã ba Phân Lân vào đến 

đầu cầu Cóc 1, dọc theo đường tỉnh lộ 156 hai bên đường chưa có nắp đậy rãnh 

dọc, đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về việc giao nhiệm 

vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2022-2025, 

UBND tỉnh đã giao danh mục nâng cấp Tỉnh lộ 156B đoạn Hợp Thành - Kim 

Tân (Km0 - Km21) với chiều dài 21km, quy mô nền đường rộng 7,5m, mặt 

đường thảm bê tông nhựa rộng 6,5m, kinh phí 210 tỷ đồng, giai đoạn thực hiện 

2023-2026. Trong thời gian chờ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi 

công công trình, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo 

các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 

tuyến đường để đảm bảo đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân. 

124. Cử tri xã Hợp Thành đề nghị tỉnh mở mới con đường kết nối từ Chợ 

văn hoá vùng cao xã Hợp Thành xuống xã Thống Nhất để phát triển kinh tế và 

tạo quỹ đất, sắp xếp dân cư 



 70 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay tuyến đường này UBND thành phố đang giao cho các đơn vị 

liên quan nghiên cứu đề xuất hướng tuyến và sẽ thực hiện đầu tư trong giai đoạn 

2021-2025. 

125. Cử tri xã Hợp Thành đề nghị tỉnh mở mới nút giao cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai, kết nối với tuyến giao thông đang đề nghị mở mới từ Cốc San, Tả Phời, 

Hợp Thành, Thống Nhất, để thúc đẩy phát triển kinh tế 5 xã vùng ven của thành 

phố trong đó có cả xã Cam Đường 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trong đó bổ 

sung hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nút giao Bình Minh (IC18) thuộc đường cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai vào dự án thành phần 1: Xây dựng cầu biên giới qua sông 

Hồng; nâng cấp tỉnh lộ 156 (Kim Thành - Ngòi Phát) đoạn từ nút giao với 

đường BV32 và BV28 đến giao với đường BV19; giao Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng là Chủ đầu tư. Theo đó sẽ xây dựng thêm hệ thống đường dẫn và mở 

mới lối lên từ nút giao đi Quốc lộ 4D, Kim Thành và mở lối xuống từ Kim 

Thành, Quốc lộ 4D xuống nút giao. Đồng thời, cải tạo, tăng cường khả năng kết 

nối của nút giao IC19 (do UBND thành phố Lào Cai làm Chủ đầu tư). Hiện nay, 

Sở GTVT-XD, UBND thành phố Lào Cai đang khẩn trương triển khai các thủ 

tục chuẩn bị đầu tư để sớm khởi công vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. 

126. Cử tri xã Hợp Thành đề nghị tỉnh sớm có phương án mở rộng, 

thường xuyên duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tỉnh lộ 156b, hiện nay rất nhiều rãnh 

bị sạt đất xuống rãnh, rãnh bị vùi lấp, nước tràn ra đường, nhiều ổ voi, ổ gà đi 

lại rất khó khăn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố Lào Cai đã báo 

cáo UBND tỉnh cho phép đầu tư nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 156B đoạn từ xã Cam 

Đường vào xã Hợp Thành để đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn và thuận tiện cho 

nhân dân. Tại Thông báo số 196/TB-VPUBND ngày 16/7/2021 về kết luận của 

Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xét duyệt công tác chuẩn bị đầu tư XDCB 

ngày 13/7/2021, UBND tỉnh đã chấp thuận phương án đầu tư nâng cấp đoạn 

tuyến này với quy mô đường cấp IV miền núi, mặt đường thảm bê tông nhựa 

rộng 6,5m, hạn chế việc san gạt, lấp ao, ruộng làm thay đổi cảnh quan khu vực.  

127. Cử tri xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà phản ánh, hiện nay Nhân dân xã 

Cốc Ly có nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, kết nối với một số xã huyện Si 
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Ma Cai, đồng thời khai thác và phát triển du lịch của huyện Bắc Hà, đề nghị 

UBND tỉnh đầu tư mở tuyến đường dọc hai bên lòng hồ thủy điện, từ xã Bảo 

Nhai - Cốc Ly kết nối với xã Bản Mế huyện Si Ma Cai 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Mong muốn, kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng tuyến đường dọc hai 

bên lòng hồ thủy điện, từ xã Bảo Nhai - Cốc Ly kết nối với xã Bản Mế huyện Si 

Ma Cai để nhân dân đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế - xã hội là hoàn toàn 

chính đáng. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025 còn 

hạn chế, vì vậy chưa thể đầu tư xây dựng trong giai đoạn này được. UBND tỉnh 

sẽ xem xét đầu tư khi cân đối được nguồn lực. 

128. Cử tri xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà tiếp tục kiến nghị tuyến đường 

đi lên núi ba mẹ con do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, triển khai 

dự án đã lâu nhưng hiện vẫn chưa xong, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương 

hoàn thành công trình để thuận lợi cho việc triển khai xây dựng Chùa núi ba mẹ con 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Công trình núi ba mẹ con do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư 

đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2021. 

129. Cử tri thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phản ánh, đường Quốc lộ 

279 là tuyến đường huyết mạch nối từ Hà Giang với IC16 (cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai), mật độ giao thông tương đối lớn, mặt cắt đường hiện trạng nhỏ, nhiều 

vị trí đã xuống cấp dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Vì vậy, việc 

mở rộng Quốc lộ 279 kết nối IC16 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đi Hà Giang sẽ 

rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí vận tải, tăng tính cạnh tranh và mở 

rộng giao thương hàng hóa, giảm thiểu ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao 

thông, góp phần xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Đề nghị 

tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải sớm đầu tư tuyến đường tránh đô thị Bảo 

Hà (gồm: đường 4 làn xe, cầu bắc qua sông Hồng, cầu vượt đường sắt) trong 

giai đoạn 2021-2025; sớm cải tạo Quốc lộ 279, đoạn từ đô thị Bảo Hà đi tỉnh 

Hà Giang 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

(1) Cải tạo Quốc lộ 279 đoạn từ đô thị Bảo Hà đi tỉnh Hà Giang: Quốc lộ 

279 đoạn từ xã Bảo Hà đi xã Nghĩa Đô (giáp ranh với tỉnh Hà Giang) hiện tại là 

đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường thảm bê tông nhựa 

(hoặc BTXM) rộng 6,5m. Hiện tại, còn lại đoạn tuyến từ Km80 - Km88 thuộc 

địa phận xã Bảo Hà (đi qua các bản Bông 2, Bông 3, Tắp 3, Tắp 4 và bản Liên 
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Hà 3) có quy mô đường cấp V miền núi, mặt đường láng nhựa. Đến nay Bộ 

GTVT đã có quyết định cho phép điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình 

cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Phố Ràng - Tân An, trong đó Bộ GTVT đã 

chấp thuận triển khai nâng cấp cải tạo 8km đoạn tuyến trên với quy mô đường 

cấp IV miền núi, mặt đường thảm bê tông nhựa hoặc BTXM, thời gian triển khai 

trong 2 năm 2021-2022. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đang chỉ đạo Nhà 

thầu khẩn trương thi công để hoàn thành công trình vào cuối năm 2022. Cùng 

với các dự án sửa chữa mặt đường, tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên 

tuyến đang được thực hiện bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ Trung ương, về cơ 

bản, sau khi hoàn thành công trình, tuyến Quốc lộ 279 từ Quang Bình (Hà 

Giang) đến Bảo Hà (Bảo Yên) đáp ứng được nhu cầu đi lại an toàn và thuận tiện 

cho nhân dân. 

(2) Đầu tư xây dựng tuyến tránh đô thị Bảo Hà: Dự kiến quy mô đầu tư 

tuyến đường tránh Quốc lộ 279 rộng 4 làn xe, xây dựng 01 cầu vượt đường sắt 

và 01 cầu vượt sông Hồng. Nội dung này, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ GTVT đưa 

vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

trong đó việc xây dựng tuyến tránh đô thị Bảo Hà dự kiến thực hiện trong giai 

đoạn 2021-2025. Đồng thời, đây cũng là nội dung trong chương trình làm việc 

giữa tỉnh Lào Cai và Bộ GTVT trong thời gian tới.  

130. Cử tri xã Võ Lao, huyện Văn Bàn đề nghị UBND tỉnh có phương án 

chuyển đổi Trại Nghiên cứu và sản xuất giống lúa Văn Bàn thuộc Trung tâm 

Giống Nông nghiệp (bởi vì hiện nay Trung tâm Giống Nông nghiệp không còn 

sản xuất lúa giống tại xã Võ Lao và các xã lân cận, không có các hoạt động chế 

biến, bảo quản giống lúa tại trại, cơ sở hạ tầng đang để không). Đề nghị chuyển 

đổi công năng sử dụng cho phân hiệu Trường mầm non số 1 xã Võ Lao (hiện 

nay phân hiệu đang học nhờ trong trường TH số 3 Võ Lao). Hơn nữa theo quy 

hoạch xã Võ Lao giai đoạn 2020-2025, khu Đô thị hành chính xã Võ Lao đặt sát 

với Trại Nghiên cứu và sản xuất giống lúa Văn Bàn, như vậy Trại không còn 

phù hợp với quy hoạch đô thị mới giai đoạn 2020-2025 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Từ năm 2012, thực hiện Chương trình giống Quốc gia, Trại nghiên cứu và 

sản xuất lúa Văn Bàn thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh được đầu tư xây 

dựng tại xã Võ Lao với nhiệm vụ: Thực hiện công tác khảo nghiệm, hậu kiểm, 

thử nghiệm các giống lúa và cây trồng cạn khác; Chỉ đạo sản xuất nhân dòng 

giống bố mẹ, lúa lai F1 và lúa thuần trên địa bàn huyện Văn Bàn, huyện Bảo 

Thắng. Dự án đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng của Trại gồm: Nhà làm việc, 

Nhà công vụ, Xưởng chế biến hạt giống, hệ thống kho lạnh, kho vật tư bảo quản 

hạt giống, sân phơi, hàng rào xây bảo vệ toàn bộ diện tích trại rộng 5.700m2… 

để phục vụ cho công tác chế biến, bảo quản hạt giống lúa bố mẹ, hạt giống lúa 

lai, lúa thuần và các hạt giống cây trồng khác.  

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về 

việc Kiện toàn lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 
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Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, đã và đang triển khai các hoạt động 

nghiên cứu, sản xuất và chế biến hạt giống lúa có hiệu quả (các hoạt động 

nghiên cứu, sản xuất giống lúa thuộc địa bàn các xã trong Quy hoạch vùng sản 

xuất giống lúa của huyện Bảo Thắng và huyện Văn Bàn). Trong những năm gần 

đây, Trung tâm Giống được giao thực hiện cơ chế tự chủ, nên buộc phải tính đến 

chi phí, giá thành sản xuất giống lúa khi giá đầu vào tăng cao, giá giống không 

tăng, vì vậy từ năm 2020, năm 2021, quy mô sản xuất giống lúa nhỏ hơn các 

năm trước.  

Vụ Xuân năm 2022, Trung tâm Giống thực hiện chương trình hợp tác với 

Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Quốc gia, tổ chức Khảo nghiệm 33 

giống lúa (6,4 ha) tại xã Võ Lao (Văn Bàn) và xã Xuân Giao (Bảo Thắng). Tổ 

chức sản xuất giống lúa (15 ha) tại xã Phú Nhuận (Bảo Thắng).  

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 

28/5/2020 về Chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Mặt khác trên cơ sở Phương án kiện toàn 

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã được UBND tỉnh phê duyệt, có 

bổ sung thêm nhiệm vụ chế biến nông lâm sản. Cơ sở Trại nghiên cứu và sản 

xuất giống Nông nghiệp Bảo Thắng - Văn Bàn với Xưởng chế biến sẵn có sẽ 

phát huy thêm hiệu quả, giúp cho việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông 

lâm sản của nông dân các xã thuộc huyện Văn Bàn, Bảo Yên và Bảo Thắng tăng 

thêm giá trị. Vì vậy, trước mắt giữ nguyên Trại hiện có, không chuyển đổi sang 

mục đích khác.  

131. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí vốn 

thực hiện Quy hoạch Trung tâm cụm xã Tân An, nhân dân sống trong vùng quy 

hoạch gặp rất nhiều khó khăn do không được làm nhà, sửa nhà, cấp quyền sử 

dụng đất… 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Quy hoạch Khu vực trung tâm xã Tân An, huyện Văn Bàn được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 30/5/2016. Dự án đã 

được HĐND tỉnh thông qua chủ trương danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất phải xin phép sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Công 

văn số 279/HĐND-TT ngày 25/10/2021. Hiện nay, dự án do UBND huyện Văn 

Bàn đang triển khai thực hiện; đồng thời UBND tỉnh cũng kêu gọi các nhà đầu 

tư để sớm triển khai dự án, thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định 

cư, sớm hình thành khu vực phát triển đô thị Tân An đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

của khu vực có di tích lịch sử Đền Bảo Hà, Đền Cô Tân An (hàng năm thu hút 

nhiều du khách) và sớm ổn định đời sống của nhân dân trong khu vực. 

132. Cử tri phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm và 

đẩy nhanh việc rà soát chồng lấn quyền sử dụng đất giữa các hộ dân với Ban quản 
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lý rừng phòng hộ 661 trên địa bàn thị xã Sa Pa. Vì thực tế việc chồng lấn quyền sử 

dụng đất như vậy gây rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đền bù đất khi Nhà nước thu hồi đất 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới đất của Ban quản lý rừng phòng hộ 

thị xã Sa Pa, tại phường Phan Si Păng do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lào Cai thực hiện, thuộc thiết kế kỹ thuật - dự toán “Đo vẽ bản 

đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy 

chứng nhận đất có nguồn gốc của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai” được phê duyệt theo Quyết định số 291/QĐ-STNMT ngày 03/10/2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và quá trình xác định 

nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tại địa phương kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện. 

Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật TNMT là đơn vị thi công đã thực hiện 

xong công tác rà soát, đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới đất của Ban 

Quản lý rừng phòng hộ thị xã Sa Pa, tại phường Pan Si Păng và đang phối hợp 

với Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Sa Pa hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm bản đồ 

lập phương án sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 

phương án sử dụng đất, để làm cơ sở giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ 

thị xã Sa Pa đảm bảo theo quy định. Đối với diện tích còn lại, đơn vị sẽ hoàn 

thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi để bàn giao cho địa 

phương quản lý, sử dụng theo quy định. UBND thị xã Sa Pa có trách nhiệm xây 

dựng phương án giao đất cho nhân dân quản lý, sử dụng theo thẩm quyền. 

133. Cử tri phường Bắc Lệnh phản ánh, các lô đất sau khi tỉnh, thành phố 

triển khai thực hiện các dự án đã tạo ra những lô đất 2, 3 mặt tiền rất đẹp, tuy 

nhiên đã qua rất nhiều năm những lô đất trống này không thấy tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân nào tổ chức đầu tư xây dựng, gây lãng phí đất, không kịp thời đưa 

đất vào sử dụng, để cỏ mọc, tập kết vật liệu, rác thải lưu cữu gây mất mỹ quan đô 

thị… đặc biệt là các lô đất thuộc Đại lộ Trần Hưng Đạo đoạn từ Toà nhà Viettel 

trở xuống. Đề nghị với tỉnh chỉ đạo rà soát xem xét chế tài xử lý, cũng như có 

biện pháp yêu cầu chủ sử dụng đất thực hiện xây dựng đảm bảo mỹ quan, đẹp đô 

thị 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Để đảm bảo cảnh quan cũng như mỹ quan đô thị, UBND thành phố đã chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, UBND phường Bắc Lệnh phối hợp với Bí thư chi bộ, 

Tổ trưởng tổ dân phố thông báo, vận động các chủ sử dụng đất thực hiện dọn vệ 

sinh thường xuyên không để tình trạng tập kết vật liệu cũng như cây cỏ mọc 
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đảm bảo mỹ quan, đẹp đô thị. Hiện nay chưa có chế tài để xử lý cũng như có 

biện pháp yêu cầu chủ sử dụng đất thực hiện đảm bảo mỹ quan, đẹp đô thị mà 

chỉ ở mức độ vận động các chủ sử dụng đất nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

quá trình xây dựng. 

134. Cử tri phường Cốc Lếu đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ vướng mắc đề 

nghị cấp giấy Chứng nhận QSDĐ cho 29 hộ dân thuộc dự án Công ty Phượng 

Anh. Hơn 11 năm qua nhân dân đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh, thành phố 

nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Năm 2020, theo gợi ý của thành phố, 

nhân dân đã nộp tiền đủ số tiền theo thỏa thuận dân sự để hỗ trợ Công ty 

Phượng Anh hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Công ty Phượng 

Anh cũng đã có văn bản trả lại đất cho Nhà nước. Được biết, UBND tỉnh đã có 

văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu để có biện pháp tháo gỡ 

giúp nhân dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần I, câu số 59. 

135. Cử tri xã Vạn Hòa phản ánh, năm 2014 trục đường Khánh Yên kéo 

dài (M17) có 09 lô đất bị thanh tra và đã có kết luận 328/KL-CT/UBND ngày 

26/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai. Trong đó 02 lô đất trống đã 

được giao TĐC cho các hộ dân thuộc dự án bãi hàng ga Lào Cai, 07 lô đất có 

nhà ở ổn định, UBND thành phố có văn bản 971/UBND-TNMT ngày 24/9/2014 

về việc định giá trình UBND tỉnh giải quyết. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đến bao giờ 

cấp quyền sử dụng đất cho 07 hộ trên để cử tri thực hiện nghĩa vụ tài chính với 

Nhà nước và được sửa chữa nhà ở (vì nhà gỗ tạm đã bị mục nát) để đảm bảo đời 

sống cho cử tri. Nội dung này cử tri đã đề nghị rất nhiều lần từ năm 2015. Đến 

ngày 25/5/2020, UBND thành phố có văn bản 801/UBND-TNMT trả lời ý kiến cử 

tri xã Vạn Hòa. Trong đó, có nội dung UBND thành phố đã có văn bản 

454/UBND-TN& MT ngày 20/4/2018 về việc định giá đất ở cho 07 hộ đang sử 

dụng ổn định tại đường Khánh yên, xã Vạn Hòa. Tuy nhiên, UBND tỉnh, Sở 

TN&MT tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Ngày 15/10/2019, UBND thành 

phố tiếp tục báo cáo nội dung vướng mắc 07 trường hợp trên tại cuộc họp giải 

quyết các vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và GPMB 

các dự án. Tuy nhiên, UBND tỉnh, Sở TN&MT chưa có ý kiến chỉ đạo giải quyết. 

Đề nghị UBND tỉnh trả lời cho cử tri biết các hộ có được cấp quyền sử dụng đất 

hay không? 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần I, câu số 39. 

136. Cử tri xã Vạn Hòa phản ánh, đối với dự án đường D3 (đường dẫn 

cầu Giang Đông) đã được thống kê, áp giá bồi thường từ năm 2016. Tuy nhiên, 

đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, một số hộ chưa có đất ở, có nhu cầu bức 

thiết về nhà ở nhưng không được cấp phép xây dựng; một số hộ nhà cửa xuống 

cấp nhưng không được sửa chữa xây dựng từ đó ảnh hưởng đến đời sống của 

nhân dân. Đề nghị tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện dự án hoặc hủy bỏ 
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Quyết định phê duyệt dự án vì thời gian triển khai thực hiện dự án đã kéo dài 

nhiều năm 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Thông báo số 97/TB-VPUBND ngày 

12/4/2021, trong đó có nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố 

Lào Cai bổ sung tuyến đường D3 vào các dự án đang thi công để tổ chức thực 

hiện theo quy định (đoạn từ điểm cuối đến nút D10: Bổ sung vào dự án của Ban 

Quản lý dự án ODA đang thực hiện, đoạn từ nút D10 đến đảo tròn: Bổ sung vào 

dự án tái định cư số 2 Vạn Hoà mở rộng). 

137. Cử tri xã Cam Đường phản ánh, hiện nay có rất nhiều hộ không thể 

tách đất cho con cái đã xây dựng gia đình ở riêng do không thể có đủ hạn mức 

đất để tách thửa theo quy định của tỉnh. Tuy nhiên việc con cái trưởng thành xây 

dựng gia đình ở riêng là chính đáng, phù hợp với tập quán của địa phương. Đề 

nghị tỉnh xem xét tháo gỡ những vướng mắc này cho nhân dân đồng thời địa 

phương có nguồn thu nộp ngân sách Nhà nước. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-

UBND về ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử 

dụng đất; mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa 

trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai thay thế Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và 

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Lào Cai 

trong đó đã điều chỉnh diện tích tối thiểu được phép tách thành một thửa đất ở đối 

với khu vực nông thôn tại trung tâm các xã có các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, 

tuyến liên huyện, liên xã từ 100,0 m2 xuống còn 80,0 m2.  

138. Cử tri xã Cam Đường phản ánh, hiện nay nhiều hộ nông dân muốn 

được phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, tuy nhiên để được xem xét 

công nhận phải có diện tích đất sản xuất tối thiểu từ 01 ha trở lên, thủ tục phức 

tạp. Đề nghị tỉnh, các sở ngành xem xét điều chỉnh giảm hạn mức đất tối thiểu 

và đơn giản hơn các thủ tục để các hộ có cơ hội công nhận trang trại, tạo 

thương hiệu cho sản phẩm mình sản xuất ra thị trường 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định cụ thể tiêu chí kinh tế trang trại, như sau: Đối với 

trang trại trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, tổng hợp thì tổng diện tích đất sản xuất 

từ 1,0 ha trở lên... Trình tự thủ tục để công nhận kinh tế trang trại:  
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(1) Chủ trang trại tự kê 4 khai theo mẫu, tự chịu trách nhiệm về thông tin 

kê khai.  

(2) UBND xã thống kê, lập sổ theo dõi phát triển kinh tế trang trại trên địa 

bàn, tổng hợp gửi UBND huyện.  

(3) UBND huyện tổng hợp gửi UBND cấp tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và 

PTNT) theo quy định.  

Quy định tối thiểu diện tích như trên phù hợp với chủ trương, định hướng 

phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới, đó là tập trung sản xuất hàng hóa quy 

mô lớn gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Việc xây dựng và ban hành 

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT được thực hiện theo Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, quá trình xây dựng thực hiện công phu và mất nhiều thời 

gian. Do vậy việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT 

ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngay thời điểm này là khó thực 

hiện. Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối 

hợp UBND cấp huyện báo cáo đánh giá việc triển khai, thực hiện Thông tư số 

02, những khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời tổng hợp, tham mưu đề 

xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

139. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn đề nghị: 

- Hiện nay tuyến đường 151c sau khi nâng cấp lại thì có nhiều đoạn 

đường dây điện rất thấp không đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Đề nghị 

tỉnh xem xét nâng cao các cột điện để đảm bảo an toàn mạng lưới điện;  

- Đường dây điện đoạn từ Mỏ đá về thôn Khe Bàn dài khoảng 3km đang 

sử dụng dây điện trần (có 01 đoạn dài khoảng dài 200m đi qua sát nhà dân) đề 

nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện thay dây có vỏ bọc để an toàn lưới điện; đồng thời 

đầu tư thêm 35 cột điện để kéo điện lưới Quốc gia cho 42 hộ dân của 2 thôn Khe 

Quạt và Mai Hồng 2 với chiều dài 3,5km. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai rà soát và đưa vào kế 

hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện dọc tuyến đường 151C, ngành điện triển 

khai thực hiện trong năm 2022.  

- Đoạn đường điện đang sử dụng dây trần, Công ty Điện lực Lào Cai đã 

đưa vào kế hoạch cải tạo lưới điện thực hiện trong năm 2022.  

- Đối với Thôn Khe Quạt và thôn Mai Hồng, UBND tỉnh đã rà soát, tổng 

hợp nhu cầu đầu tư, cụ thể:  

+ Thôn Khe Quạt: Xây dựng mới 600m đường dây 0,4kV cấp điện cho 36 

hộ dân, khái toán tổng mức đầu tư 600 triệu đồng.  

+ Thôn Mai Hồng: Xây dựng mới 900m đường dây 0,4kV cấp điện cho 

19 hộ dân, khái toán tổng mức đầu tư 900 triệu đồng.  
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Nhu cầu đầu tư đã được UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương tổng hợp trình 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện 

nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025”. Tại thời điểm hiện tại 

chưa bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện. 

140. Cử tri xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo ngành điện xem xét đầu tư Trạm hạ thế điện phục vụ cho Bản Nậm Xi Tan 

thuộc thôn Ta Náng, xã Nậm Xé phục vụ cho 30 hộ và 02 phân hiệu trường học, 

Tiểu học và Mầm Non; đầu tư Trạm hạ thế biến áp ở thôn Tu Thượng. Hiện nay 

đường dây dẫn điện từ trung tâm xã đến thôn cách quá xa, 5km nên điện đến 

thôn rất yếu không đủ phục vụ sinh hoạt của nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thôn Ta Náng, xã Nậm Xé huyện Văn Bàn có tổng số 89 hộ dân , trong 

đó có 58 hộ dân đã được sử dụng điện lưới do nhà nước đầu tư, còn lại 29 hộ 

dân thuộc nhóm bản Nậm Xi Tan chưa được sử dụng điện với tổng mức đầu tư 

khoảng 10,5 tỷ đồng (gấp 3 lần so với suất đầu tư tối đa cấp điện theo Quyết 

định số 4439/QĐ-BCT ngày 05/5/2015 của Bộ Công Thương là 120 triệu 

đồng/hộ), do đó khó khăn trong bố trí nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, UBND tỉnh 

cũng đã tổng hợp đề xuất Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân 

đối bố trí nguồn vốn đầu tư cho bản Nậm Xi Tan bằng nguồn vốn ODA triển 

khai giai đoạn 2021-2025. Bộ Công Thương cũng đã tổng hợp trình Chính phủ 

quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, 

miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025”. Tại thời điểm hiện tại chưa bố trí 

được nguồn vốn để triển khai thực hiện.  

141. Cử tri xã Minh Lương, huyện Văn Bàn phản ánh, hiện nay 03 thôn 

Minh Chiềng có tổng số 361 hộ với 1.856 nhân khẩu. Do tình hình khan hiếm nguồn 

nước sử dụng sinh hoạt. Nhân dân 03 thôn (01, 02, 03 Minh Chiềng) kiến nghị Tỉnh 

đầu tư xây dựng mô hình cấp nước sạch cho Nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-

2025. Tuy nhiên chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư công trình, do tình 

hình Covid-19, khả năng thu ngân sách năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 rất 

khó khăn. 

142. Cử tri xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn đề nghị Tỉnh đầu tư 01 công 

trình nước sạch địa điểm tại đầu nguồn suối Khe Vai, phục vụ cho Nhân dân 07 

thôn xã Nậm Tha, chia làm hai nhánh: Nhánh 01 chiều dài khoảng 15 km phục 

vụ thôn khe Vai, Phường Cong, Khe Păn. Nhánh 02 chiều dài khoảng 20 km 

phục vụ cho 04 thôn: Vàng Mầu, Khe Nà, Khe Tào, Khe Cóc 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Việc đầu tư công trình cấp nước cho nhân dân địa phương là phù hợp và 

cần thiết để đảm bảo việc cấp nước cho 7 thôn của xã nâng cao đời sống nhân 

dân của địa phương. UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Văn Bàn, UBND xã 

đang tiến hành thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục đầu tư báo cáo UBND 

huyện xem xét để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 của địa phương. Yêu cầu UBND huyện Văn Bàn: Trước mắt sử dụng kinh 

phí được cấp hằng năm từ ngân sách để thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình 

hiện có trên địa bàn, đảm bảo cấp nước cho nhân dân địa phương.  

143. Cử tri thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà phản ánh, hiện nay chi nhánh 

nước sạch Bắc Hà có công suất 1.500m
3
/ ngày đêm, tuy nhiên do nhu cầu sử dụng 

lớn, đã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm, trong khi bình quân 

mỗi năm tăng lên 120 khách hàng, đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí nâng công 

suất Chi nhánh nước Bắc Hà lên 6.000m
3
/ ngày để đảm bảo nước sinh hoạt cho 

Nhân dân trên địa bàn, đồng thời phục vụ phát triển du lịch theo mục tiêu được 

đề ra tại Nghị quyết 11-NQ/BTV ngày 27/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Lào Cai. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Công ty cổ phần cấp nước nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay công suất thiết kế của hệ thống cấp nước huyện Bắc Hà là 1.500 

m3/ngđ, công suất nước sạch sử dụng thực tế trung bình là 1.250m3/ngđ đang 

cung cấp cho 2.480 hộ dân và các cơ quan, đơn vị thuộc trung tâm thị trấn Bắc 

Hà, trung tâm xã Na Hối, xã Tà Chải, xã Bản Phố. Vào thời điểm nắng nóng kéo 

dài, tại một số vị trí xa địa hình cao có xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ. Để 

khắc phục hiện tượng này Công ty đã có giải pháp như lắp bơm tăng áp, van 

điều tiết,... nhằm đảm bảo cấp nước đầy đủ cho các hộ dân.  

Thực hiện thỏa thuận dịch vụ cấp nước được ký ngày 01/7/2021 giữa 

UBND huyện Bắc Hà và Công ty cổ phần cấp nước tỉnh, hàng năm căn cứ vào 

quy hoạch, sự phát triển hạ tầng đô thị và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của 

nhân dân, Công ty cổ phần cấp nước tỉnh sẽ thực hiện đầu tư mở rộng mạng lưới 

đáp ứng cung cấp dịch vụ, đảm bảo đủ công suất cấp nước trên địa bàn quản lý. 

Cụ thể như sau:  

- Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty triển khai đầu tư cải tạo nâng công 

suất nhà máy từ 1.500m3/ngđ lên 4.500m3/ngđ. 

- Trong giai đoạn 2025-2030, Công ty sẽ tiếp tục lập dự án nâng công suất 

nhà máy lên 6.000m3/ngđ và mở rộng hệ thống tuyến mạng để đáp ứng nhu cầu 

phát triển của đô thị Bắc Hà.  

Với định hướng kế hoạch phát triển cấp nước cùng việc nâng cao chất 

lượng dịch vụ, Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai sẽ đảm bảo cấp nước an 

toàn, ổn định cho nhân dân thị trấn Bắc Hà và các vùng lân cận đã thỏa thuận, 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và du lịch của huyện Bắc Hà.  
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144. Cử tri thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng phản ánh, trong quá trình 

thực hiện Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh 

đề nghị cần bổ sung các nội dung sau: 

(1) Quy định mức thu tối đa các khoản dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ các 

hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã quy định khoản 14: Thu phục vụ hỗ 

trợ hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, còn thiếu khoản thu mạng Wifi và khoản thu 

phục vụ cho hoạt động thể dục - thể thao.  

(2) Không quy định khoản thu chi trả dịch vụ quét dọn vệ sinh trong nhà 

trường. Đồng thời đối với các trường mầm non: Thông tư số 16/2018/TT-

BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định không vận động, tài trợ để chi trả thù lao duy 

trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường và Công văn số 4842/UBND-TH ngày 

15/10/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kinh phí chi trả dịch vụ vệ sinh 

trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tại 

Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục 

khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở mầm 

non lại không có vị trí làm công tác vệ sinh. Hiện tại các trường mầm non chưa 

đủ số lượng giáo viên/lớp theo quy định. Và nhiệm vụ vệ sinh trường ở các 

trường mầm non không phải là nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên nhà trường. 

Đề nghị tỉnh có cơ chế cho các trường mầm non thực hiện xã hội hóa để thuê 

nhân công lao động vệ sinh trường học. 

(3) Không quy định khoản thu tiền điện, nước. Đối với các trường mầm 

non trẻ ăn, ngủ tại trường, sinh hoạt cả ngày nên sử dụng điện, nước phục vụ 

trực tiếp cho trẻ là rất lớn (Khoản này đang chi từ nguồn chi thường xuyên của 

đơn vị). Đề nghị tỉnh có cơ chế cho các trường mầm non thực hiện xã hội hóa để 

chi trả nội dung này phục vụ trực tiếp cho học sinh. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

(1)(3) Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp 

với các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham mưu cho 

UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

27/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh. 

(2) Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2018/TTBGDĐT ngày 03/8/2018 

quy định không vận động, tài trợ để chi trả thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ 

sinh trường và UBND tỉnh đã có Công văn số 4842/UBND-TH ngày 15/10/2019 

về việc kinh phí chi trả dịch vụ vệ sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, tại Thông tư số 06/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và 

định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở mầm non lại không có vị trí 

làm công tác vệ sinh, nên trường Mầm non không được áp dụng theo Văn bản 

này. Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, trong đó có đề nghị bổ sung 
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vị trí làm công tác vệ sinh trường, lớp. Vì vậy, trong thời gian Thông tư số 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV chưa được điều chỉnh thì nhiệm vụ vệ sinh 

trường, lớp các trường MN là nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên nhà trường. 

145. Cử tri các xã Trì Quang (Bảo Thắng), Minh Tân (Bảo Yên) kiến 

nghị: Theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh 

Lào Cai về việc tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn 

thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thì học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn 

bằng 20% mức lương cơ sở/tháng và chỉ hỗ trợ trong năm học 2021-2022. Tuy 

nhiên, khi cho học sinh ở bán trú, nhiều gia đình còn khó khăn. Đề nghị tỉnh 

ngoài việc đã hỗ trợ trong năm học 2021-2022 tiếp tục có cơ chế hỗ trợ các em 

học sinh tại các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới đảm bảo 

điều kiện học tập, duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp trong các năm học tiếp theo. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh, trình 

HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ học sinh ở xã khu vực II và xã khu vực III đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 

02/7/2021 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 

04/12/2021 của HĐND tỉnh chỉ hỗ trợ học sinh trong năm học 2021-2022. Việc 

này, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với 

UBND tỉnh trình HĐND duy trì chính sách này đối với các đối tượng nêu trên.  

146. Cử tri các huyện Bát Xát, Si Ma Cai phản ánh, về việc thực hiện Nghị 

quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ 

trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Nghị 

quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2021. Quy định chính sách hỗ trợ sắp xếp dân 

cư xen ghép di chuyển do thiên tai là 60 và 80 triệu đồng/hộ, đề nghị tỉnh cấp 

kinh phí cho các huyện để thực hiện. Tại Hướng dẫn số 3317/HD-SGTVTXD 

ngày 06/9/2021 khoản 2.2. mục 2 phần IV quy định sắp xếp xen ghép thực hiện 

thu hồi, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân di chuyển theo Luật Đất 

đai 2013. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí thực hiện bồi thường 

(hộ di chuyển đã được hỗ trợ tiền di chuyển, có phải hỗ trợ tiền bồi thường đất ở 

khi di chuyển nữa không) 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã ban hành Văn bản số 

3317/HDSGTVTXD ngày 06/9/2021 hướng dẫn đầu tư xây dựng điểm dân cư 

tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai (hướng dẫn thực hiện 

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai; 

Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND ngày 18/12/2017). Trong đó tại Mục 2 phần IV đã quy định rõ về công 

tác bồi thường, GPMB cho từng đối tượng được hỗ trợ đền bù, GPMB, cụ thể: 
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tại mục 2.2 phần IV quy định sắp xếp xen ghép thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ 

trợ cho các hộ gia đình, cá nhân di chuyển theo Luật Đất đai năm 2013. Đề nghị 

các địa phương căn cứ vào quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB. 

147. Cử tri xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai có ý kiến về việc thực hiện Nghị 

quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hành quy 

định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu 

giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-

2020. Tại Điều 17, Khoản 3, Điểm 3.1) Kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” kinh phí được cấp là 6 

triệu đồng/khu dân cư/năm. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Si Ma Cai sau khi thực 

hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố thì dân số các thôn sau khi sáp nhập đều 

tăng lên rất nhiều, mức kinh phí cấp cho cho các thôn, tổ dân phố còn thấp, không 

đủ để đảm bảo cho các hoạt động của thôn. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh nâng 

mức hỗ trợ từ 6 triệu lên 10 triệu/khu dân cư/năm cho các thôn, tổ dân phố hoặc 

căn cứ theo số dân của từng thôn, tổ dân phố để cấp kinh phí cho phù hợp 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tại khoản 11, Điều 4, Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 

của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó 

quy định mức hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc 

vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương như sau: 

“Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí dự toán 

ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện hỗ trợ cho khu dân cư theo mức: 

a) Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức thấp nhất là 

5.000.000 đồng/năm/khu dân cư. 

b) Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ 

thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định tại Điểm a 

Khoản 11 Điều này. 

c) Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực 

III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 

tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2016-2020; địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 (và cập nhật theo quy 

định hiện hành nếu có): Ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, b Khoản 11 

Điều này thì được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư”. 
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Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND 

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản 

thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, thay thế Nghị 

quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh. Theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND thì mức hỗ trợ kinh 

phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” cho các khu dân cư trên địa bàn tỉnh là 7.000.000 đồng/khu dân 

cư/năm. 

Như vậy mức hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

quy định tại Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của tỉnh Lào 

Cai: 7.000.000 đồng/khu dân cư, bằng mức cao nhất của Thông tư số 

121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính. 

148. Cử tri xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai có ý kiến, về công tác tổ chức 

cán bộ, trước đây việc luân chuyển các chức danh cán bộ, công chức xã thì công 

chức chuyển sang cán bộ được. Tuy nhiên, sau 5 năm khi hết nhiệm kỳ nếu 

không được tái cử thì số cán bộ này muốn chuyển sang công chức thì phải thông 

qua việc tuyển dụng với 02 hình thức là thi tuyển và xét tuyển. Để đảm bảo 

quyền lợi của đội ngũ cán bộ sau khi hết nhiệm kỳ, đề nghị tỉnh quan tâm, xem 

xét có cơ chế, chính sách xét chuyển ngang đối với cán bộ sang công chức mà 

không cần thông qua hình thức tuyển dụng nào nữa 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy định tại khoản 12, Điều 21 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: 

“Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi thôi đảm 

nhiệm chức vụ (không trong thời gian bị kỷ luật) thì được Chủ tịch UBND cấp 

huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn vị trí chức danh công 

chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật”; Tại 

khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn 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 (viết tắt là Thông tư số 

13/2019/TT-BNV) quy định: “Cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản 1 

Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã 

thì được xem xét, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu 

đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, 

điểm đ khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV”. 

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên (đây là quy định của trung ương), đề 

nghị UBND xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành của Trung ương. 
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149. Cử tri xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai có ý kiến, năm học 2021-2022 

đã thực hiện việc dạy và học được 1/3 thời gian của năm học. Tuy nhiên, đến 

nay sách giáo khoa cho học sinh vẫn chưa được cấp nên ảnh hưởng rất lớn đến 

chất lượng dạy, học của giáo viên và học sinh. Để đảm bảo cho hoạt động dạy 

và học, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, sớm bố trí kinh phí để cấp phát sách giáo 

khoa cho học sinh. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Đối với học sinh không thuộc đối tượng hỗ trợ của nhà nước, thì cha mẹ 

học sinh tự mua để đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh. Nhà trường có 

trách nhiệm tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cha mẹ học sinh.  

- Đối với học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo Điều 

18, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo; theo đó, học sinh được hỗ trợ 150.000 

đồng/tháng/học sinh (không quá 9 tháng/năm học) và được cấp phát trực tiếp 

cho cha mẹ học sinh để mua sách, vở, đồ dùng học tập... Thời gian hỗ trợ 2 

lần/năm, lần 1 chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11, lần 2 chi trả 5 tháng 

vào tháng 3 hoặc tháng 4. Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 

4457/UBND-VX gửi UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan để 

triển khai thực hiện. Ngày 17/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 

số 1704/SGD&ĐT-KHTH gửi Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố tham 

mưu cho UBND cấp huyện thực hiện hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81 

để học sinh sớm có đủ sách, vở, đồ dùng học tập.  

- Đối với học sinh được hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho học sinh 

mượn theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh 

về tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn 

thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Nghị quyết số 12/2021/NQ-

HĐND có hiệu lực từ ngày 01/9/2021): Ngay sau khi Nghị quyết số 12 có hiệu 

lực, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương triển khai thực hiện chính sách. Tuy nhiên, ngày 16/9/2021 Bộ 

trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 

18/6/2021). Vì vậy, UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo 

lại phải rà soát lại toàn bộ đối tượng chính sách được hỗ trợ. Tháng 12 năm 2021 

đã hoàn thành việc cung cấp sách giáo khoa, vở cho học sinh thuộc đối tượng hỗ 

trợ theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.  

150. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn đề nghị, để giữ gìn bản sắc văn 

hóa chữ viết (chữ Nho) của dân tộc Dao. Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí mở lớp 

dạy chữ Nho dân tộc Dao để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. 
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Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Trong giai đoạn 2016-2021, nội dung này đã được triển khai thực hiện tại các 

đề án, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các Dự án phi chính 

phủ khác. Trong giai đoạn tiếp theo, để tiếp tục duy trì và phát triển nội dung bảo tồn 

bản sắc văn hóa dân tộc đối với chữ Nho của dân tộc Dao, đề nghị huyện Văn Bàn tự 

bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nội dung nêu trên. 

151. Cử tri các huyện Văn Bàn, Bát Xát phản ánh, thực hiện Nghị quyết 10-

NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp 

hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở nông nghiệp & PTNT đã dự 

thảo một số chính sách về thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp 

hàng hoá của tỉnh. Đề nghị tỉnh có chính sách chuyển đổi rừng tự nhiên (rừng 

nghèo kiệt) sang rừng sản xuất để nhân dân trồng quế tăng độ che phủ rừng và tạo 

việc làm cho nhân dân tại địa phương; sớm ban hành các chính sách thu hút 

doanh nghiệp đầu tư cho phát triển các sản phẩm chủ lực để thực hiện tốt Nghị 

quyết của Tỉnh ủy 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ khoản 2, Điều 14, Luật Lâm nghiệp: “2. Không chuyển mục đích 

sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự 

án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ 

phê duyệt” và khoản 1, Điều 48, Luật Lâm nghiệp “1. Duy trì diện tích rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên hiện có; phục hồi rừng tự nhiên ở những diện tích trước 

đây đã khai thác mà chưa đạt tiêu chí thành rừng; chỉ được cải tạo rừng tự 

nhiên ở những diện tích không có khả năng tự phục hồi”. Do đó, đối với những 

diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt không thực hiện chuyển đổi sang rừng sản 

xuất. Tỉnh khuyến khích người dân thực hiện biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh tự nhiên để phát triển rừng sản xuất. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương hỗ 

trợ người dân xây dựng hồ sơ khoanh nuôi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, theo số liệu diễn biến rừng được UBND tỉnh công bố tại 

Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 11/02/2022, diện tích đất trống quy hoạch 

cho trồng rừng sản xuất trên địa bàn có hơn 32.000 ha. Trong khi đó, theo Nghị 

quyết 10 diện tích quế cần phát triển trong giai đoạn 2022-2025 còn 6.000 ha để 

đạt diện tích 52.500 ha quế trên toàn tỉnh vào năm 2025. Do đó, diện tích đất 

trống quy hoạch sản xuất đáp ứng nhu cầu trồng rừng của người dân. 

Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về sửa 

đổi, bổ sung Điều 16 quy định kèm theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát 

triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, đã có quy định 
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về chính sách khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản 

xuất, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

152. Cử tri thị xã Sa Pa phản ánh, hiện nay trên địa bàn thị xã Sa Pa, giá 

phân bón tăng cao (tăng từ 30-50% giá so với trước) đã ảnh hưởng lớn đến sản 

xuất nông nghiệp của người dân. Đề nghị tỉnh và Chính phủ xem xét hỗ trợ, điều 

chỉnh, bình ổn giá góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong thời gian qua, giá cả phân bón trên thị trường trong nước nói chung 

và tại tỉnh Lào Cai nói riêng tăng mạnh, đặc biệt là giá phân đạm ure vào các 

giai đoạn cao điểm mùa vụ. Nguyên nhân chính do giá dầu thế giới tăng dẫn đến 

giá các loại nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón tăng nên kéo theo sự tăng 

giá của các mặt hàng phân bón. Giá nguyên liệu đầu vào như: Lưu huỳnh (S), 

Amoniac (NH3), axit sunphuric (H2SO4)… tăng cao so với những năm trước 

khiến chi phí sản xuất tăng; Nguồn nguyên liệu quặng apatit thiếu hụt, chất 

lượng quặng apatit giảm. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp đã tác động đến việc giao thương, vận tải, bốc xếp hàng hóa… 

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 

tham mưu Kế hoạch sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý, sử dụng 

nguồn phân bón hữu cơ tại chỗ giảm áp lực nhập khẩu phân bón, giảm chi phí 

đầu vào cho sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi 

trường. 

Trước mắt yêu cầu UBND thị xã Sa Pa: Tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, không để sảy ra tình 

trạng đầu cơ, găm ủ hàng, tự nâng giá phân bón; Phổ biến sử dụng phân bón 

theo quy trình “3 giảm - 3 tăng” và “ 1 phải, 5 giảm” trong thâm canh lúa và áp 

dụng cho sản xuất các cây trồng khác. Đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 

653/CT-BNN-BVTV ngày 25/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sử 

dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả. Để giải quyết được vấn đề cử tri 

quan tâm, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục kiến nghị với Chính phủ có các cơ chế, 

chính sách, chỉ đạo bố trí kinh phí, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ về giá 

phân bón cho người dân các huyện, các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa nói 

chung và Sa Pa nói riêng để giảm bớt khó khăn cho người dân và góp phần ổn 

định sản xuất.  

153. Cử tri phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét 

điều chỉnh giá đền bù đất trên địa bàn thị xã Sa Pa. Mặc dù UBND tỉnh đã trả lời 

tại Báo cáo số 610/BC-UBND, ngày 29/10/2021. Tuy nhiên, nếu vẫn áp dụng theo 

mức giá đền bù giai đoạn 2020-2025 thì người dân Sa Pa thực sự rất khó khăn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 
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Giá đất để bồi thường về đất (giá đất cụ thể áp dụng đối với từng dự án tại 

thời điểm thu hồi đất) và giá đất để thực hiện hỗ trợ về đất (giá đất trong bảng 

giá đất) đã được tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng phương 

án giá đất, trình thẩm định và phê duyệt giá đất để thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng (GPMB), các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và các dự án 

trên địa bàn thị xã Sa Pa nói riêng, quá trình xây dựng giá các loại đất được thực 

hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa 

phương. Trong đó, căn cứ theo tình hình thực tế tại thị xã Sa Pa, UBND tỉnh đã 

quy định giá đất bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp cao hơn so với các 

huyện, thành phố khác trên địa bàn tỉnh từ 1,3 đến 1,5 lần. Vì vậy, việc đề nghị 

điều chỉnh giá đất nông nghiệp là không có cơ sở xem xét. 

154. Cử tri xã Võ Lao, huyện Văn Bàn phản ánh, hiện nay công trình 

nước sinh hoạt thôn Bất, Loạc, Ngầu chưa đưa vào sử dụng mà chỉ là phương 

án cấp nước tạm thời cho Nhân dân nhưng Tổ quản lý nước sinh hoạt đã thu 

tiền với giá nước sạch ở nông thôn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Trung tâm nước sạch 

tỉnh Lào Cai xem xét việc giá thu tiền nước hiện nay, đồng thời kiểm định chất 

lượng nước có đảm bảo nước sạch không 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã ban hành giá thu tiền nước: Theo Quyết định số 09/2020/QĐ-

UBND ngày 20/3/2020. Trước khi tổ chức thu tiền sửa dụng nước Trung tâm 

NS&VSMTNT tổ chức họp dân thống nhất thời gian thu, mức giá thu tiền sử dụng 

nước ngay sau khi công trình được bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. Về chất 

lượng nước: Được thực hiện 02 lần/năm và kiểm tra thường xuyên tại phòng xét 

nghiệm của TTNS&VSMTNT tỉnh Lào Cai. 

Ngày 25/01/2022 Trung tâm NS&VSMT nông thôn đã tiến hành lấy mẫu 

nước tại các bể chứa, hộ dân, tiến  hành xét nghiệm cho thấy chất lượng nước của 

công trình đảm bảo các chỉ tiêu theo  QCVN 01-1:2018/BYT ngày 14/12/2018 của 

Bộ Y tế. Do vậy nước nhân dân đang sử dụng từ công trình là đảm bảo. 

UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Lào Cai tăng 

cường công tác quản lý, khai thác, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước, kết 

quả kiểm định chất lượng nước thực hiện thông báo công khai cho nhân dân sử 

dụng tại UBND xã, nhà văn hóa thôn để nhân dân được biết.  

155. Cử tri xã Mường Hum, huyện Bát Xát đề nghị tỉnh có hướng dẫn chi 

tiết để thực hiện thu, chi tiền sử dụng nước từ các công trình cung cấp nước sinh 

hoạt theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của  UBND  tỉnh  Lào  

Cai  về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 
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UBND tỉnh đã ban hành và thực hiện thu, chi tiền sử dụng nước quy định tại 

Điều 3, Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020.  

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò quản lý và 

sử dụng hiệu quả kinh phí thu từ tiền sử dụng nước từ công trình theo các quy 

định hiện hành, trước khi có hướng dẫn chi tiết mới về thu, chi tiền sử nước từ 

các công trình CNSH nông thôn trong tỉnh.   

156. Cử tri xã Bản Xèo, huyện Bát Xát đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ 

trợ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số về mua thẻ Bảo hiểm y tế và hỗ trợ 

cho học sinh các dân tộc trên địa bàn vì xã về đích nông thôn mới là vùng I, tuy 

nhiên đời sống của bà con đồng bào dân tộc vẫn còn gặp nhiều khó khăn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ thì các xã về đích nông thôn mới là xã thuộc khu vực I nên 

người dân sống tại các xã này không thuộc đối tượng được hưởng các chính 

sách an sinh xã hội đối với vùng đặc biệt khó khăn. Trong năm 2021 khi triển 

khai Quyết định số 861/QĐ-TTg, UBND tỉnh và các sở ban, ngành và đã có 

nhiều cuộc họp để bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho người dân 

khi bị cắt giảm chính sách đột ngột. Một số giải pháp của tỉnh đã thực hiện là: 

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho 

học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, thời gian hưởng hỗ trợ: Đối với học sinh thuộc các xã được cấp có 

thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thời gian được hưởng đến hết 

năm học 2021-2022; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2943/UBND-TH 

ngày 01/7/2021 về kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chịu tác động 

của Quyết định 861/QĐ-TTg, trong đó ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hỗ 

trợ cho các đối tượng chịu tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg đến hết 

30/6/2021. Đồng thời UBND tỉnh đã có Văn bản số 2833/UBND-VX ngày 

27/6/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn vướng mắc khi thực 

hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT. 

Việc xã hoàn thành nông thôn mới phải cắt giảm các chính sách đối với 

các vùng khó khăn là quy định chung của Chính phủ áp dụng cho cả nước. Tại 

Thông báo số 1275-TB/TU ngày 25/01/2022 về kết luận của Thường trực Tỉnh 

ủy tại Hội nghị giao ban ngày 24/01/2022 có nội dung: “Rà soát, tính toán căn 

cơ, toàn diện các giải pháp hỗ trợ người dân bị tác động trong quá trình triển 

khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; bảo 

đảm phù hợp với tình hình thực tế, không tạo tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ 

trợ của nhà nước”. 

Mặt khác, do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu ngân sách tỉnh năm 

2022 tiếp tục khó khăn, trong khi ngân sách tỉnh vẫn phải đảm bảo nguồn để 

thực hiện 56 chính sách địa phương, 18 đề án trọng tâm giai đoạn 2021-2025, bố 
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trí vốn cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành và chuyển tiếp; 

đồng thời phải dành nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19, do vậy việc 

tham mưu ban hành chính sách mới trong giai đoạn này không phù hợp. Yêu cầu 

các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chủ động 

tham gia BHYT. 

157. Cử tri huyện Bát Xát đề nghị tỉnh cho sử dụng nguồn vốn ngân sách 

huyện từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hỗ trợ cây, con giống, phân bón... để 

phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc các Đề án của Tỉnh ủy, Huyện ủy Bát Xát 

và xây dựng Nông thôn mới. Được sử dụng một phần ngân sách cấp huyện từ 

nguồn thu tiền sử dụng đất để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

thực hiện cho vay phát triển kinh tế - xã hội tại các xã trên địa bàn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019, khoản 7 

Điều 1 Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính về tổ 

chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các quy định khác có 

liên quan tất cả các nguồn vốn ngân sách nhà nước bao gồm nguồn thu tiền sử 

dụng đất là nguồn vốn đầu tư công; việc quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử 

dụng đất để chi đầu tư phát triển thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa 

phương thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Yêu cầu 

UBND huyện Bát Xát thực hiện theo quy định hiện hành. 

158. Cử tri huyện Bát Xát đề nghị có chính sách hỗ trợ xây dựng mới Nhà văn 

hóa đối với những thôn, tổ dân phố sáp nhập; nghiên cứu sửa đổi các định mức hỗ 

trợ khi xây mới, sửa chữa, nâng cấp theo Nghị quyết 39/2020-HĐND tỉnh ngày 

04/12/2020 để phù hợp với quy mô dân số sau khi sáp nhập; đồng thời có chính sách 

cụ thể với các thiết chế văn hóa tại các xã, thôn xây dựng nông thôn mới nâng cao 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Sau khi xem xét, đối chiếu với các quy định của tỉnh Lào Cai về việc hỗ 

trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư giai đoạn 

2021-2025, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát các nhà văn hoá 

cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, diện tích không đảm bảo 

phù hợp với quy mô dân số cư trú/thôn sau khi triển khai thực hiện sáp nhập 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2020 và sau năm 

2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính thực hiện rà soát trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó huyện Bát Xát có 

34 nhà cần sửa chữa, nâng cấp và mở rộng cho đảm bảo phù hợp với quy mô 

dân số cư trú/thôn, đảm bảo nhà văn hoá cộng đồng khu dân cư đạt chuẩn xây 

dựng NTM và đô thị văn minh. 
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- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện Bát Xát căn cứ 

quy định tại Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND 

tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh  

Lào Cai để đề xuất các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch xem xét, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo hỗ trợ kinh 

phí sửa chữa, nâng cấp mở rộng nhà văn hoá cộng đồng khu dân cư trên địa bàn 

huyện Bát Xát, đảm bảo phù hợp với quy mô dân số/ thôn, đảm bảo tiêu chí cơ 

sở vất chất văn hóa trong xây dựng NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2022-

2025. 

159. Cử tri xã Cam Đường, Vạn Hòa thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh điều 

chỉnh các quyết định về áp giá đền bù tài sản hoa mầu, đất nông nghiệp (57 

triệu/sào), giá đền bù rất thấp so với mặt bằng chung của thị trường, ngược lại 

giá đất cấp tái định cư cho các hộ dân di chuyển GPMB lại rất cao (nhất là giá 

đất cho các hộ phát sinh). Mặt khác giá đất đền bù đất nông nghiệp từ những 

năm 2014 đến nay chưa điều chỉnh tăng, đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh tăng 

giá đất nông nghiệp nhất là đất lúa để nhân dân không bị thiệt thòi khi bị thu 

hồi đất 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Đơn giá bồi thường về tài sản, cây cối hoa màu: Trong năm 2021, để đảm 

bảo đơn giá bồi thường về tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất bị thu 

hồi phù hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

15/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 (thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-

UBND ngày 22/4/2015) và Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 

(thay thế Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 25/4/2021). 

Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, giá đất bồi thường về 

đất là giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất, theo 

từng dự án. Việc xác định giá đất để thực hiện công tác GPMB các dự án đã 

được tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng phương án giá đất, 

trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và phù hợp với 

tình hình thực tế của mỗi địa phương. Các thông tin để làm cơ sở phê duyệt bảng 

giá đất giai đoạn 2020-2024 đã được đơn vị tư vấn độc lập điều tra, khảo sát, 

đánh giá và thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và phù 

hợp với tình hình thực tế giá trị đất đai của các địa phương. Do đó, đề nghị của 

cử tri về việc điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp nhất là đất lúa, để nhân dân 

khi bị thu hồi đất không bị thiệt thòi là không có cơ sở. 

160. Cử tri các phường Kim Tân, Bình Minh, TP Lào Cai phản ánh, do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có các nhóm người lao động hoạt động kinh 
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doanh Internets, karaoke, làm rạp, trang trí đám cưới, nấu cỗ đều bị ảnh hưởng 

của giãn cách xã hội phải tạm dừng hoạt động, nhưng không thuộc đối tượng 

được hưởng hỗ trợ theo Quyết định của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh xem 

xét, bổ sung danh mục hỗ trợ cho các nhóm người lao động nêu trên và triển 

khai việc hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng do dịch Covid-19 cần nhanh hơn và kịp 

thời hơn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Lao động TBXH nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay, các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh theo các Nghị quyết: số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021, số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; 

Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (nhóm lao 

động tự do) theo các Quyết định: số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021, số 

3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh đã hết thời hạn hỗ trợ (tính 

đến ngày 31/12/2021) và hết hạn tiếp nhận hồ sơ (trước ngày 31/01/2022). Thời 

điểm hiện tại, Trung ương và tỉnh Lào Cai chưa có chủ trương tiếp tục ban hành 

các chính sách hỗ trợ tương tự như các chính sách đã thực hiện trước đó, do đó 

chưa nghiên cứu để mở rộng chính sách hỗ trợ tới nhóm đối tượng sống bằng 

nguồn thu nhập từ việc bán hàng nhỏ lẻ, quán nước, quán ăn tự mở... mà không 

có đăng ký kinh doanh, khai báo thuế; người lao động hoạt động kinh doanh 

Internet, karaoke, làm rạp, trang trí đám cưới, nấu cỗ... như ý kiến đề nghị của 

cử tri. 

161. Cử tri phường Bình Minh đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

có hướng dẫn cụ thể quy định nhiệm kỳ của Tổ trưởng và kiện toàn Tổ trưởng 

dân phố khi có thay đổi để các phường căn cứ thực hiện, về nhiệm kỳ của Tổ 

dân phố quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 23/12/2018 của Bộ Nội 

vụ có ghi “Nhiệm kỳ của Tổ trưởng Tổ dân phố là 2,5 năm; 05 năm tùy theo tình 

hình thực tế của địa phương mà Chủ tịch UBND tỉnh quy định cụ thể”. Đối với 

tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND 

tỉnh quy định nhiệm kỳ Tổ trưởng dân phố là 05 năm. Tuy nhiên, không hướng 

dẫn cụ thể bắt đầu nhiệm kỳ từ đâu, có theo nhiệm kỳ của UBND hay không? 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tính đến thời điểm hiện tại thì không có quy định nào quy định nhiệm kỳ 

của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố theo nhiệm kỳ của UBND.   

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố hiện nay trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai quy định là 5 năm/một nhiệm kỳ; nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ 

trưởng Tổ dân phố được bắt đầu từ khi Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công 

nhận Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố và kết thúc sau 5 năm làm nhiệm vụ 

Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố. 

162. Cử tri thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà phản ánh, theo Nghị quyết 

37/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 quy định số lượng, chức danh và mức phụ 
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cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân 

phố; chế độ đối với lực lượng dân quân, công an trong thời gian thực hiện 

nhiệm vụ, thì Tổ dân phố không có chức danh cán bộ Y tế, tuy nhiên căn cứ thực 

tế hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp và kéo dài, cử tri đề nghị 

tỉnh xem xét bổ sung chức danh Y tế tại các Tổ dân phố để có nhân lực phối hợp 

theo dõi, chăm sóc sức khỏe Nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh có 

kinh phí hỗ trợ chế độ cho Tổ Covid cộng đồng để phát huy hơn nữa hiệu quả 

hoạt động 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

(1) Đề nghị tỉnh xem xét bổ sung chức danh Y tế tại các Tổ dân phố: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 

11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với 

nhân viên y tế thôn, bản, thì nhân viên Y tế thôn, bản chỉ được bố trí ở thôn, bản, 

không được bố trí ở Tổ dân phố thuộc thị trấn và phường, theo đó Nghị quyết số 

37/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 và Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh cũng không có cơ sở để quy định việc bố trí 

nhân viên Y tế ở tổ dân phố.  

(2) Đề nghị tỉnh có kinh phí hỗ trợ chế độ cho Tổ Covid cộng đồng để 

phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động: Tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số 

chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 đã quy định cụ thể mức hỗ trợ 

phụ cấp chống dịch cho từng nhóm đối tượng tham gia công tác chống dịch 

COVID-19 (trong đó bao gồm cả đối tượng là cộng tác viên, tình nguyện viên 

trực tiếp hoặc phối hợp tham gia phòng chống dịch). Do đó, yêu cầu UBND 

huyện Bắc Hà nghiên cứu kỹ quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP để triển khai 

thực hiện theo đúng quy định. 

163. Cử tri xã Tà Chải, huyện Bắc Hà phản ánh, đối với Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định về 

chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức biệt phái, luân chuyển 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai, áp dụng cho đối tượng biệt phái (người được tuyển 

dụng vào công chức, viên chức; công chức, viên chức sau khi được quy hoạch 

chức danh phó trưởng phòng và tương đương; sau khi được bổ nhiệm ngạch 

chuyên viên chính và tương đương); đối tượng luân chuyển (cán bộ công chức 

trẻ có năng lực đang giữ chức danh lãnh đạo quản lý được cử hoặc bổ nhiệm 

giữ chức danh lãnh đạo quản lý khác). Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung, 

mở rộng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trong huyện được điều động đến các xã để đảm nhiệm các chức danh chủ 

chốt; cán bộ công chức (không thuộc diện quy hoạch) được biệt phái từ huyện 

đến xã và ngược lại để khuyến khích, tăng cường đội ngũ cán bộ cho các xã, 

giúp cho cán bộ, công chức nắm chắc địa bàn, được trau dồi chuyên môn 

nghiệp vụ 
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Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Công tác luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức viên chức được thực 

hiện theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị, Quy định 

số 21-QĐ/TU ngày 21/11/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai và Quy định số 1167- 

QĐ/TU ngày 19/4/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về biệt phái công chức viên chức 

sau khi được tuyển dụng, quy hoạch, nâng ngạch. Theo đó, chế độ chính sách 

đối với cán bộ, CCVC luân chuyển, biệt phái quy định tại Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh ban hành quy định về 

chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức biệt phái, luân chuyển 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai được xuất phát từ quy định của Trung ương và của 

Tỉnh. Việc điều động công chức, viên chức là công việc thường xuyên trong 

công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, đối với những trường 

hợp công chức, viên chức được điều động đến nhận công tác ở vùng có điều 

kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì đã được áp dụng các chế độ chính sách 

theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019). 

Từ các lý do trên, việc điều chỉnh, bổ sung, mở rộng đối tượng hưởng chính 

sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong huyện được điều động 

đến các xã để đảm nhiệm các chức danh chủ chốt; cán bộ công chức (không 

thuộc diện quy hoạch) theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND là chưa có cơ sở 

và điều kiện để thực hiện. 

164. Cử tri xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên có ý kiến: Tại điểm a, khoản 

4.1, mục 4, Điều 2 Quy định 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành 

Trung ương về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ 

chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở quy định:“Chi hỗ trợ chi bộ 

trực thuộc đảng uỷ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và đảng bộ bộ 

phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn khu vực miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (thuộc địa bàn khu vực III, khu vực II 

(nếu có) theo quy định của Chính phủ), mức hỗ trợ bằng 3 lần mức lương tối 

thiểu/chi bộ/năm”. Xã Lương Sơn đã về đích nông thôn mới và trở thành xã 

vùng I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025) nên kinh phí chi hỗ 

trợ hoạt động đã bị cắt theo Quy định 99-QĐ/TW và rất khó khăn trong hoạt 

động do địa bàn rộng, điều kiện còn nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh kiến nghị với 

Trung ương có cơ chế chi hỗ trợ các chi bộ thôn bản khó khăn tại các xã mới về 

vùng I. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy định tại Tiết a, Mục 4.1, khoản 4, Điều 2 Quyết định số 99-

QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy định 

chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên 
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trực tiếp ở cơ sở thì “Chi hỗ trợ chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, chi bộ trực 

thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, 

thị trấn thuộc địa bàn khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 

(thuộc địa bàn khu vực III, khu vực II (nếu có) theo quy định của Chính phủ), 

mức hỗ trợ bằng 3 lần mức lương tối thiểu/chi bộ/năm”. Theo quy định tại Tiết 

d, Mục 4.1, khoản 4, Điều 2 Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban 

Chấp hành Trung ương thì “Đối với các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở thuộc địa 

bàn khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (thuộc địa bàn khu 

vực III, khu vực II (nếu có) theo quy định của Chính phủ), định mức chi lập dự 

toán bằng 2 lần mức quy định trên”.  

Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thì xã Lương 

Sơn, Yên Sơn, huyện Bảo Yên và xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng thuộc xã khu 

vực I. Do đó, các xã này không được hưởng chế độ theo quy định tại Tiết a, Tiết 

d, Mục 4.1, khoản 4, Điều 2 Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban 

Chấp hành Trung ương. 

Ngoài các chế độ không được hưởng theo quy định tại Tiết a, Tiết d, Mục 

4.1, khoản 4, Điều 2 thì các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng của các xã nêu trên vẫn 

được hưởng các chế độ khác theo quy định tại Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 

30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Ngày 24/12/2021, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 6157/UBND-NLN gửi Hội đồng Dân tộc của Quốc hội báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc, tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-

TTg đến việc triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong đó có nội 

dung đề xuất: Đề nghị Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ đối với các 

xã hoàn thành nông thôn mới để tiếp tục hỗ trợ các xã này đạt nông thôn mới 

nâng cao. 

165. Cử tri xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng tiếp tục đề nghị cơ quan chức 

năng của tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Carat thực hiện hỗ trợ, bồi thường cho 

13 hộ dân bị ảnh hưởng do khai thác quặng làm đất đá sạt xuống ao, ruộng làm 

ảnh đến việc nuôi thủy sản và sản xuất của 13 hộ dân; cử tri đã kiến nghị nhiều 

lần qua các kỳ tiếp xúc song vẫn chưa được giải quyết 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Liên quan đến việc hỗ trợ, bồi thường cho 13 hộ dân bị ảnh hưởng do khai 

thác quặng làm đất đá sạt xuống ao, ruộng làm ảnh hưởng đến việc nuôi thuỷ 

sản và sản xuất, UBND huyện Bảo Thắng và UBND xã Bản Phiệt đã phối hợp 

với Công ty Cổ phần Carat thực hiện thống kê thiệt hại của người dân. Tuy 

nhiên, do hiện nay Công ty đang dừng hoạt động nên chưa thực hiện chi trả cho 
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người dân. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, 

giám sát hoạt động, trường hợp Công ty Cổ phần Carat hoạt động trở lại, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu Công ty thực hiện trách nhiệm theo quy định. 

166. Cử tri huyện Bảo Thắng phản ánh, cổng trường THCS xã Bản Phiệt 

nằm đúng khúc cua thuộc Quốc lộ 4D khuất tầm nhìn rất nguy hiểm, hiện nay 

không có biển cảnh báo. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh khi 

đưa đón con đến trường, đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 

bố trí lắp biển cảnh báo trường học, sơn vạch giảm tốc độ 2 đầu đường khu 

cổng trường, lắp gương cầu lồi ở cổng trường 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Vị trí cổng Trường THCS xã Bản Phiệt mà cử tri phản ánh nằm tại 

Km149+300 (bên trái tuyến) Quốc lộ 4D. Đoạn tuyến này đã được Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa, bổ sung hệ thống an toàn giao 

thông năm 2020. Theo đó, tại khu vực cổng trường học đã được bố trí vạch sơn 

tim đường, đinh phản quang và biển báo số W.225 “trẻ em”. Đồng thời, đoạn 

tuyến Km149 - Km154+634, Quốc lộ 4D tiếp tục được Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam cho phép sửa chữa nền mặt đường và bổ sung hệ thống an toàn giao thông 

tại Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 5059/QĐTCĐBVN ngày 

22/10/2021. Dự án do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng được giao làm Chủ đầu 

tư, dự kiến được khởi công vào quý II năm 2022. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổ chức xây dựng bổ sung 

hệ thống an toàn giao thông tại khu vực cổng Trường THCS xã Bản Phiệt trong 

dự án nêu trên, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh và phụ 

huynh khi đưa đón con đến trường. 

167. Cử tri Ngô Quốc Thắng, thôn Quang Lập, xã Trì Quang, huyện Bảo 

Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội sớm thực hiện 

đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ Ngô Minh Cường để giải quyết chế độ 

mai táng phí đối với mẹ liệt sỹ là bà Ngô Thị Thá đã mất 6 tháng nay gia đình 

vẫn chưa được hỗ trợ tiền mai táng phí theo quy định 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Lao động TBXH nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 10/01/2022, Sở Lao động - TBXH nhận được Văn bản số 

02/LĐTBXH-NCC của Phòng Lao động - TBXH huyện Bảo Thắng kèm hồ sơ 

đính chính thông tin về năm sinh của bà Ngô Thị Thá trong hồ sơ liệt sĩ và hồ sơ 

đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân người có công với cách 

mạng từ trần. Ngày 11/01/2022, Sở Lao động - TBXH có Quyết định số 33/QĐ-

SLĐTBXH về việc trợ cấp một lần đối với ông Ngô Văn Bột, sinh năm 1957, cư 

trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là con của bà Ngô Thị Thá 

với số tiền 19.772.000 đồng. Ngày 14/01/2022 Phòng Lao động - TBXH huyện 

Bảo Thắng đã chi trả đầy đủ trợ cấp cho ông Ngô Văn Bột. 
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168. Cử tri xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, 

ngành liên quan yêu cầu Công ty Thủy điện Mây Hồ đang triển khai Dự án thủy 

điện trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn dừng việc thi công đào hầm dẫn nước qua địa 

bàn thôn, do đào hầm sẽ dẫn đến nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm cho các hộ dân 

trong thôn, đồng thời xem xét hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng 

thủy điện 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Sa Pa (Phòng Kinh tế thị xã Sa Pa 

phối hợp với UBND xã Ngũ Chỉ Sơn) tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại dự án 

thủy điện Mây Hồ do Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ đầu tư xây dựng. Tại 

thời điểm kiểm tra, dự án đang triển khai thi công hạng mục nhà máy và tháp 

điều áp; tạm dừng thi công hạng đường hầm dẫn nước và đập đầu mối do vướng 

mắc với các hộ dân xung quanh khu vực. Đoàn công tác đã yêu cầu Chủ đầu tư 

khẩn trương phối hợp với UBND xã Ngũ Chỉ Sơn tổ chức họp với các hộ dân bị 

ảnh hưởng để có phương án xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn cho công trình và 

khu vực lân cận, báo cáo kết quả về thị xã Sa Pa. 

169. Cử tri xã Cam Đường, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo Công 

ty Apatit Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc hoàn nguyên Khai trường 7, vì 

đã quá thời gian kết thúc hoàn nguyên mà địa phương được thông báo; Sớm thu 

hồi tuyến đường điện cao thế Khai trường 7 đi qua khu tái định cư, tuyến đường 

điện này thấp, nguy hiểm cho người dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

* Về việc đóng cửa mỏ, hoàn nguyên khai trường 7: 

Khai trường 7 khai thác quặng apatit tại xã Cam Đường, thành phố Lào 

Cai của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại Quyết định số 1115/QĐ-

BTNMT ngày 18/5/2020 và Quyết định số 230/QĐ-BTNMT ngày 04/02/2021 

về việc gia hạn thời gian đóng cửa mỏ. 

Căn cứ Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam thực hiện các hạng 

mục công việc đóng cửa mỏ từ cuối tháng 5/2020. Tuy nhiên, trong quá trình 

triển khai thực hiện một số hạng mục đóng cửa mỏ của Công ty TNHH MTV 

Apatit Việt Nam chưa đảm bảo như: việc san lấp giảm chiều sâu lòng moong 

chưa đảm bảo an toàn, vì vậy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã 

yêu cầu Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tiếp tục thi công giảm chiều sâu 

lòng moong. 

Về việc chậm tiến độ hoàn thành các hạng mục, khối lượng thi công đóng 

cửa mỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH 
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MTV Apatit Việt Nam khẩn trương hoàn thành thi công đóng cửa mỏ khai 

trường 7. Tuy nhiên, thẩm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tổ 

chức kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt đóng cửa mỏ khoáng sản đối với khai 

trường 7. 

Ngày 18/02/2022, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

522/UBND-KT về việc kiểm tra, xem xét việc đóng cửa mỏ khu vực khai thác 

quặng Apatit tại khai trường 7, xã Cam Đường theo đề nghị của Tổng cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện các khối lượng, hạng mục thi công đóng cửa mỏ khoáng sản. Sở 

Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Lào Cai để có ý 

kiến với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức kiểm tra, nghiệm 

thu theo thẩm quyền và xem xét việc đóng cửa mỏ khoáng sản để bàn giao lại 

đất cho chính quyền địa phương quản lý. 

* Về việc sớm thu hồi tuyến đường điện cao thế Khai trường 7 đi qua khu 

tái định cư, tuyến đường điện này thấp nguy hiểm cho người dân: 

Đối với tuyến đường điện cao thế này, hiện nay đang được Công ty 

TNHH MTV Apatit Việt Nam sử dụng để phục vụ công tác đóng cửa mỏ 

khoáng sản, Công ty cam kết sẽ tháo dỡ và di chuyển đường điện sau khi hoàn 

thành các hạng mục, khối lượng đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định.  

170. Cử tri xã Tả Phời đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Công ty cổ 

phần phân lân nung chảy Lào Cai sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên 

quan đến chế độ, chính sách, GPMB, thống kê đền bù cho nhân dân trong vùng 

quy hoạch, sớm ổn định đời sống; Chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Apatit 

Việt Nam sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến chế độ, chính 

sách, thống kê đền bù, hoàn nguyên đất cho nhân dân tại các khu vực khai 

trường trên địa bàn xã 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Đối với các vướng mắc liên quan đến Công ty phân lân nung chảy Lào 

Cai: UBND thành phố Lào Cai đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 

756/BC-UBND ngày 13/12/2021, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu giải quyết tháo gỡ. Ngày 22/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có ý kiến chỉ đạo đối với Công ty phân lân nung chảy tại Văn bản số 

422/STNMT-KSN. 

- Đối với các vướng mắc liên quan đến Công ty Apatit Việt Nam: Hiện 

nay Công ty đang hoàn thiện các hồ có liên quan gửi các sở, ngành thẩm định để 

hoàn thiện hồ sơ pháp lý làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, GPMB, hoàn nguyên 

đóng cửa mỏ theo quy định. Sau khi thực hiện xong các hồ sơ pháp lý, UBND 

thành phố Lào Cai sẽ thực hiện công tác GPMB theo quy định. 
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171. Cử tri xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng 

bờ kè sông Hồng thuộc thôn Phố Mới II, xã Trịnh Tường, phía đối diện Trung 

Quốc đã xây kè nên khi mùa mưa lũ gây sói mòn và sạt lở ranh giới biên giới và 

ảnh hưởng đến đời sống và phát triển kinh tế của nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Trên cơ sở Thông báo số 27/TB-VPUBND ngày 10/02/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về 

một số danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022-2025, Sở GTVT-XD đã 

trình UBND tỉnh giao danh mục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình kè sông biên giới (Tờ trình số 08/TTr-SGTVTXD.m ngày 

22/02/2022); trong đó khu vực xã Trịnh Tường gồm 01 đoạn phía hạ lưu Mốc 

93(2), chiều dài khoảng 1.500m. Hiện nay, UBND tỉnh đang báo cáo các bộ, 

ngành trung ương. 

III. BÁO CÁO SỐ 01/BC-HĐND NGÀY 12/01/2022 CỦA HĐND 

TỈNH 

172. Cử tri xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng tiếp tục kiến nghị: Tuyến 

đường liên xã từ thôn Bản Cầm sang xã Bản Xen được đầu tư nâng cấp từ 

năm 2014 đến nay, do lưu lượng xe ô tô đi lại vận chuyển vật liệu xây dựng 

rất nhiều nên một số đoạn đã xuống cấp bị hỏng mặt đường, Nhân dân đi lại 

rất khó khăn, với nguồn kinh phí 2,5 - 3 triệu đồng/km hỗ trợ duy tu bảo 

dưỡng không thể đủ tiền sửa chữa mặt đường. Đề nghị tỉnh xem xét bố trí 

nguồn kinh phí sữa chữa đoạn đường trên để đảm bảo việc tham gia giao 

thông của Nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Thắng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường Khẩu Cồ (từ xã Bản Cầm đi Bản Sen huyện Mường 

Khương) được đầu tư từ năm 2015, với chiều dài là 3km, làm xen lẫn đường 

nhựa và đường bê tông. Theo Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của 

UBND huyện Bảo Thắng, tuyến đường trên thuộc quản lý, bảo dưỡng của xã 

Bản Cầm. Hằng quý, xã tiến hành phát cây, dọn cỏ, nạo vét rãnh, sửa chữa 

những hư hỏng với kinh phí 3.000.000đ/năm. Tuy nhiên hiện nay, nhiều đoạn 

đường đã xuống cấp, hư hỏng. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Bản Cầm kiểm tra, rà soát, tham mưu 

đề nghị Sở Giao thông vận tải - Xây dựng xem xét chuyển tuyến đường trên 

thành đường do huyện quản lý để tăng kinh phí duy tu, bảo dưỡng. Trong thời 

gian chờ được điều chỉnh, đề nghị UBND xã Bản Cầm tuyên truyền vận động xã 

hội hóa để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường trên, đảm bảo đi lại thuận lợi, an 

toàn. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Bản Cầm có biện pháp quản lý không để các 

phương tiện có tải trọng vượt quy định đi lại trên tuyến đường trên. 
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173. Cử tri xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng kiến nghị: Hiện nay trên địa 

bàn xã Phong Niên có Trường Tiểu học và THCS gần Quốc lộ 70 chạy qua ngay 

vị trí cổng trường, đơn vị thi công làm rãnh hở rất nguy hiểm cho phương tiện 

tham gia giao thông và các cháu học sinh khi tan học. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn 

vị liên quan đầu tư lắp cống hộp cho các đoạn rãnh trên để đảm bảo an toàn 

cổng trường học và các phương tiện tham gia giao thông. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã có ý 

kiến trao đổi với Cục Quản lý đường bộ I - là đơn vị quản lý Quốc lộ 70 (Văn 

bản số 173/SGTVTXD-QLGT ngày 18/01/2022 về việc xây dựng rãnh dọc thoát 

nước có nắp đậy trên tuyến Quốc lộ 70 đoạn qua khu vực Trường tiểu học và 

Trung học cơ sở, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Tại Văn bản 

số 182/CQLĐBI-QLBTĐB-KHTC ngày 14/02/2022, Cục Quản lý đường bộ I 

cho biết sẽ báo cáo Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đầu tư xây dựng 

rãnh dọc thoát nước có nắp đậy trên tuyến Quốc lộ 70 đoạn qua khu vực Trường 

tiểu học và Trung học cơ sở, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng trong năm 2022-

2023. 

174. Cử tri phường Pom Hán, thành phố Lào Cai đề nghị lãnh đạo tỉnh có 

ý kiến chỉ đạo việc thực hiện nâng cấp hạ tầng đô thị theo thông báo của Ban dự 

án ODA tỉnh, tháng 7 năm 2020 về việc nâng cấp dải apphan các tuyến phố trên 

địa bàn phường Pom Hán. Hiện nay có một số tuyến chưa thực hiện theo thông 

báo ngày 30/11/2021 hoàn thành dự án (hiện còn 5 tuyến chưa làm) đề nghị 

sớm thực hiện xong trước Tết. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay 5 tuyến phố còn lại được triển khai thi công và đã hoàn thành. 

Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai thực hiện các nội dung liên quan đến trách 

nhiệm của UBND thành phố, có văn bản trả lời cho cử tri của địa phương được 

biết. 

175. Cử tri phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo sở 

Giao thông bận tải - Xây dựng rà soát các cụm đèn trong thành phố, nếu thật sự 

cần thiết mới cấm không cho rẽ phải; Cụm đèn ngã tư Nhạc Sơn - Lê Hồng Phong, 

không nên cấm rẽ phải vì khu vực này mật độ giao thông không đông 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thống nhất phương án tổ chức phân 

luồng giao thông tại vị trí nút giao trên.  
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176. Cử tri huyện Mường Khương phản ánh, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường ĐT 154 đoạn (Km 37 Thị trấn Mường Khương - Km 52 xã Lùng Khấu 

Nhin), chiều dài 15 km, trong đó có 2,0 km đi qua Tổ dân phố Na Đẩy, dân cư cơ 

bản đã xây dựng nhà bám theo dọc đường, do vậy việc mở rộng nền đường khó 

đảm bảo các yếu tố tiêu chuẩn của đường. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận 

tải - Xây dựng xem xét điều chỉnh hướng tuyến như sau: Điểm đầu QL4 tại km 

193+200 TDP Tùng Lâu - theo đường Quy hoạch P7 quy hoạch khu Tùng Lâu Na 

Đẩy kết nối với đường ĐT 154 tại km 39, với chiều dài khoảng 1,17 km 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến Tỉnh lộ 154 và 160 kết nối huyện 

Mường Khương và huyện Bắc Hà do Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh 

Lào Cai làm Chủ đầu tư, đã được HĐND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/7/2021. Theo đó, tuyến Tỉnh lộ 154 với 

điểm đầu Km37+383 giao với Quốc lộ 4 tại Km193+409, điểm cuối Km52+00 

thuộc địa phận xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương được cải tạo, nâng 

cấp từ đường hiện có theo quy mô đường cấp V miền núi. Trên cơ sở đó, UBND 

tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phối hợp với Chủ đầu tư nghiên 

cứu triển khai dự án. Sau khi tiến hành khảo sát chi tiết, cụ thể tuyến Tỉnh lộ 154 

hiện có (bao gồm cả đoạn đi qua Tổ dân cư Na Đẩy), việc nâng cấp, cải tạo từ 

đường hiện có hoàn toàn đảm bảo theo quy mô đã được HĐND tỉnh phê duyệt, 

cụ thể: Bề rộng nền đường tối thiểu Bn=6,5m, bề rộng mặt đường Bm=6,5m 

(bao gồm cả gia cố lề), kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa, xây dựng hoàn 

chỉnh hệ thống thoát nước, cầu nhỏ, công trình phòng hộ. Đến nay, dự án đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

và đang triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công. Trên cơ sở 

kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Khương chủ trì, 

phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét, cho phép đầu tư xây dựng đoạn tuyến có điểm đầu giao với 

Quốc lộ 4 tại Km193+200, điểm cuối giao với Tỉnh lộ 154 tại Km39 theo hướng 

Quy hoạch P7, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt 

của nhân dân trong khu vực.  

177. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành 

chức năng có giải pháp kè chống sạt lở trên tuyến đường Tỉnh lộ 151 tại khu vực 

trên đầu cầu Khe Quạt 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tỉnh lộ 151C vị trí đầu cầu Khe Quạt bị sạt lở do mưa lũ cuối năm 2021. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã yêu cầu Ban 
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Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai chỉ đạo Nhà thầu bảo dưỡng, sửa chữa thường 

xuyên xử lý đắp bù bằng cấp phối, đến nay đã hoàn thành.  

178. Cử tri xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên có ý kiến đề nghị tỉnh sớm đầu 

tư kinh phí sửa chữa tuyến đường Tỉnh lộ 160 có chiều dài 12km đi qua địa bàn 

xã Xuân Hòa (đoạn từ Ngã 3 Xuân Hòa giáp Bản 1 Là, xã Xuân Thượng đến 

Cầu Đao nối với Quốc lộ 279) do hiện nay nhiều đoạn đã xuống cấp trầm trọng 

gây khó khăn trong việc di chuyển, giao thương hàng hóa của Nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, Tỉnh lộ 160 là tuyến đường nối huyện Bắc 

Hà với huyện Bảo Yên, có chiều dài 83km. Tuyến đi theo hướng từ Bảo Nhai - 

Bản Cái - Tân Dương - Xuân Hòa - Phố Ràng - Xuân Thượng - Việt Tiến (nối 

với Minh Chuẩn - huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Đoạn tuyến từ cầu Đao (giao 

với Quốc lộ 279) đến Trụ sở UBND xã Xuân Hòa có chiều dài khoảng 12km, 

được quy hoạch là tuyến đường trục chính đi qua khu vực Trung tâm xã Xuân 

Hòa. Đoạn tuyến này được đầu tư xây dựng từ năm 2007 với quy mô nền đượng 

rộng 5m, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. Hiện trạng mặt đường thường xuyên 

bị đọng nước, một số vị trí nền đường bị sình lún… Việc đi lại của nhân dân 

trong mùa mưa lũ gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Cán 

bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bảo Yên đề nghị nâng cấp (Văn bản số 1158-

KL/TU ngày 12/6/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc thông báo kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và 

nhân dân huyện Bảo Yên năm 2020). Tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 

21/02/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh đã giao danh mục nâng cấp Tỉnh lộ 160 

đoạn từ Quốc lộ 279 đi xã Xuân Thượng (Km34 - Km57) với chiều dài 32km, 

quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường thảm 26 bê tông nhựa rộng 5,5m, kinh 

phí 138 tỷ đồng. Trong thời gian chờ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để 

khởi công công trình, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ 

đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên tuyến đường để đảm bảo đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân. 

179. Cử tri Phạm Văn Hải Thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng 

phản ánh, Công trình mở rộng và nâng cấp đường Quốc lộ 4E chạy qua địa bàn 

xã Sơn Hải đang tiến hành thi công các hạng mục như nền đường, cống, rãnh 

thoát nước. Tuy nhiên, một số hộ dân đã bị ảnh hưởng do nền đường và mặt 

cống cao hơn bề mặt cổng và sân nhà dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp, các 

ngành quan tâm kiểm tra, thống kê cụ thể các trường hợp và đền bù cho các hộ 

dân (Các trường hợp này làm nhà sau thời điểm kê khai đền bù năm 2015) 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, đầu tháng 3/2022, Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD CTGT kiểm tra thực tế hiện trường và 

có giải pháp thiết kế cho phù hợp, đến nay đã hoàn thành giải quyết kiến nghị 

của cử tri. 

180. Cử tri phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra các Dự án đã kéo dài nhiều năm gây bức 

xúc cho Nhân dân trong thành phố nói chung và 02 dự án sau đường Nguyễn Đức 

Cảnh, Trần Quang Khải của phường Duyên Hải nói riêng. Yêu cầu chủ Dự án thực 

hiện theo lộ trình của Dự án đã cam kết 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xuống kiểm tra 

hiện trạng các dự án và đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

181. Cử tri thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa phản ánh, hiện 

nay khu vực Sâu Chua đã quy hoạch nhiều dự án. Nếu thu hồi hết đất ruộng, 

nương của dân thì người dân không đồng ý, vì người dân rất lo lắng khi mất hết 

ruộng, nương người dân sẽ sinh sống như thế nào; khu quy hoạch dự án khu 

sinh thái nghỉ dưỡng thôn Chu Lìn 1, đã ký phê duyệt nhưng người dân không 

biết. Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh cũng như lấy ý kiến người dân để đảm bảo 

quyền lợi và cuộc sống lâu dài cho người dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Chu Lìn 1 thuộc đồ án Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu đô thị mới, khu sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch Sâu 

Chua, thị xã Sa Pa, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 580/QĐ-

UBND ngày 01/3/2021, đồng thời, khu vực cũng thuộc vùng lõi 6.090ha Quy 

hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa hiện đang trình 

Bộ Xây dựng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu đô thị mới, khu sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch Sâu 

Chua, thị xã Sa Pa được thực hiện phù hợp và tuân thủ các Quy hoạch chung 

xây dựng đô thị du lịch Sa Pa (Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 09/3/2016) 

và quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Sa Pa; Quy hoạch chung xây dựng dọc 

tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến đô thị du lịch Sa Pa (Quyết định 

3778/QĐ-UBND ngày 22/11/2018; Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 

23/2/2021); Quy hoạch chung xây dựng xã Trung Chải, thị xã Sa Pa (Quyết định 

số 762/QĐ-UBND ngày 17/10/2020); Quy hoạch phân khu Sâu Chua, đô thị Sa 

Pa (Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 08/10/2018). Khi thực hiện giải phóng 

mặt bằng để triển khai dự án, đối với các quỹ đất nông nghiệp bị thu hồi, người 
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dân được đền bù và hỗ trợ theo quy định trong đó có các chính sách hỗ trợ người 

dân chuyển đổi việc làm để ổn định cuộc sống. UBND thị xã có trách nhiệm 

thống kế số lượng người lao động trong phạm vi dự án và lao động địa phương 

để có kế hoạch đào tạo để các lao động này có thể làm việc trong các dự án sau 

khi dự án đi vào hoạt động. Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới, khu 

sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch Sâu Chua, thị xã Sa Pa được lập, thẩm 

định và phê duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành. Trong đó có nội dung 

lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, cụ thể: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị 

mới, khu sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch Sâu Chua, thị xã Sa Pa lấy ý kiến 

về nhiệm vụ ngày 25/10/2019, về đồ án ngày 20/02/2020, công bố quy hoạch 

ngày 11/3/2021; ngoài ra đồ án còn được niêm yết công khai bằng pano ngoài 

thực địa tại khu vực dự án và ở UBND xã Trung Chải và phường Sa Pả. UBND 

tỉnh yêu cầu UBND thị xã Sa Pa tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn 

cùng UBND xã Trung Chải, UBND phường Sa Pả tuyên truyền về đồ án quy 

hoạch chi tiết đã phê duyệt và dự án đầu tư khi triển khai thực hiện. 

182. Cử tri Phường Cầu Mây, xã Tả Van, thị xã Sa Pa phản ánh, “Quy 

hoạch di tích danh thắng ruộng bậc thang” phần nào kìm hãm sự phát triển 

kinh tế của người dân, vì: Không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không gộp 

thửa để áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; không chuyển đổi được cơ cấu cây 

trồng… Do nhiều năm qua từ (2014 đến nay) cử tri có nhiều ý kiến mà chưa 

được xem xét giải quyết, đa số các hộ là hộ nghèo, đông con, khi con cái trưởng 

thành phát sinh nhu cầu tách hộ, trong khi đất ở không nhiều nên đã tự ý san lấp 

đất ruộng do chính mình khai phá, canh tác để làm nhà ở. Mặt khác, do du lịch 

phát triển, kinh doanh dịch vụ mang lại thu nhập cao hơn nên nhiều gia đình 

nghèo đã bỏ ruộng hoặc làm nhà trên phần ruộng bậc thang bám ven mặt 

đường để phục vụ sản xuất kinh doanh phục vụ du lịch, tạo thu nhập nên việc 

quản lý Di tích danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Sa Pa cũng còn gặp 

nhiều khó khăn cho chính quyền cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 

ngành có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khảo sát, xây dựng quy 

hoạch danh thắng ruộng bậc thang quốc gia Sa Pa và có cơ chế chính sách hỗ 

trợ cho người dân có ruộng thuộc vùng quy hoạch ổn định cuộc sống. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Quy hoạch ruộng bậc thang Sa Pa đã được UBND tỉnh giao cho Sở Giao 

thông Vận tải - Xây dựng chủ trì lập quy hoạch tại Quyết định số 3430/QĐ-

UBND ngày 23/9/2021. Ngày 16/3/2022, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã 

phối hợp với UBND thị xã Sa Pa, các cơ quan có liên quan tổ chức họp lấy ý 

kiến cộng đồng dân cư về nội dung Nhiệm vụ lập quy hoạch. Sau khi Nhiệm vụ 

lập quy hoạch được phê duyệt, sẽ tổ chức các bước lập quy hoạch đảm bảo theo 

quy định. Quá trình tổ chức lập quy hoạch sẽ xem xét, bố trí các quỹ đất ở cho 
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nhân dân đảm bảo theo quy định, đồng thời xem xét các cơ chế, chính sách hỗ 

trợ cho người dân có ruộng trong khu vực quy hoạch. 

183. Cử tri xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn phản ánh Công ty Apatit (VKC) 

dự án khai thác 900 nghìn tấn/năm (quặng nghèo) đã đo đạc, quy hoạch, ký kết 

giữ đất của người dân từ tháng 04 năm 2020 đến nay không cho dân canh tác, 

nhưng đến thời điểm này vẫn chưa khai thác và chưa đền bù tiền cho người dân. 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết để Nhân dân có đất canh tác 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án khai thác 900 nghìn tấn/năm (quặng nghèo) phải thực hiện thu hồi 

đất của 07 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức; UBND huyện Văn Bàn đã ban 

hành thông báo thu hồi đất và thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường 

cho các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ 

phần phát triển công nghiệp TKC) chưa chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng 

(GPMB) cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Bàn. Do đó, UBND huyện 

chưa thực hiện được việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho các hộ gia đình, cá nhân được. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp 

với UBND huyện Văn Bàn tham mưu cho UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án 

TKC giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri. 

184. Cử tri xã Minh Lương, huyện Văn Bàn phản ánh: Ngày 29/7/1998 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 661/QĐ-TTg về tổ chức thực 

hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; ngày 06/7/2007 Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 100/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định 661 (nay gọi chung là Dự án 661). Trong quá trình thực hiện dự án, cử tri 

nhận thấy Dự án quy hoạch cả vào nhà dân đang sinh sống, lán, ao của người 

dân trong vùng dự án; trong đất dự án vẫn có bìa đỏ của dân, một số khu vực 

rừng nghèo, còn trống đất. Cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét quy 

hoạch lại diện tích đất của dự án; giao cho Nhân dân những diện tích thực hiện 

không hiệu quả  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 

về việc điều chỉnh Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ 

nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó, có 

nhiệm vụ rà soát ranh giới, cắm mốc đối với diện tích các chủ rừng tổ chức (các 

BQL rừng phòng hộ, khu BTTN,…) giữ lại quản lý sử dụng, diện tích đất rừng 

do UBND xã, cộng đồng dân cư quản lý và diện tích bàn giao về cho địa phương 

quản lý sử dụng. Đối với diện tích bàn giao về cho địa phương quản lý sử dụng: 

thực hiện đo đạc, lập mới bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận; tích hợp dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đại của địa phương. Thời 
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gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024. UBND các huyện, thị xã thực hiện từ 

quý III/2022.  

Đề xuất giao cho Nhân dân những diện tích thực hiện không hiệu quả 

được thực hiện theo tiến độ của Đề án và quy định của pháp luật về đất đai.  

185. Cử tri xã Minh Lương, huyện Văn Bàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Công ty cổ phần Vàng Lào Cai trả lại diện tích đất do Công ty đang khai thác 

cho Nhân dân sản xuất nông nghiệp 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai thì nhà nước thu hồi đất 

đối với trường hợp người sử dụng đất (tổ chức, cá nhân) không có nhu cầu sử 

dụng đất và có văn bản tự nguyện trả lại đất. Tuy nhiên, qua trao đổi với UBND 

huyện Văn Bàn, Công ty cổ phần Vàng Lào Cai thì Công ty cổ phần Vàng Lào 

Cai vẫn còn nhu cầu sử dụng đất.  

Hiện nay, Công ty cổ phần Vàng Lào Cai đang làm thủ tục đóng cửa mỏ 

tạm thời mỏ vàng gốc Minh Lương nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với 

Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn, làm cơ sở xem xét việc cấp lại Giấy 

phép khai thác khoáng sản theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc 

xử lý sau thanh tra công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, và ý kiến thống nhất của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 

1738/TTCP-C.I ngày 09/10/2020 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan 

xiệc xử lý sau thanh tra dự án mỏ Vàng Minh Lương, tỉnh Lào Cai.  

Do đó, đề nghị của cử tri xã Minh Lương chưa có cơ sở thực hiện.  

186. Cử tri xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn đề nghị các cấp xem xét, quy 

hoạch lại đất nông nghiệp sang đất lâm nghiệp cho Nhân dân trồng rừng sản 

xuất 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030: Năm 2021 

UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất (căn cứ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được 

UBND tỉnh phân khai, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; xác định 

nhu cầu sử dụng đất của các dự án theo từng đơn vị hành chính cấp xã; nhu cầu 

sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân), quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 

15/9/2021.  

- Nội dung của cử tri có nhu cầu xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp 

sang đất rừng sản xuất: UBND huyện Văn Bàn đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn thực hiện trên cơ sở Quy hoạch được duyệt; đề nghị hộ 
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gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất rừng sản xuất, đến UBND xã Nậm Xây đăng ký vào kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm, UBND xã Nậm Xây tổng hợp nhu cầu đăng ký gửi UBND huyện 

qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê 

duyệt để làm có cơ sở thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, 

cá nhân. 

187. Cử tri xã Điện Quan, huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh nghiên cứu chuyển 

phần diện tích đất và chuyển 10 hộ dân của thôn Cửa Cải, xã Xuân Quang, huyện 

Bảo Thắng giáp với Bản 5 xã Điện Quan, huyện Bảo Yên về huyện Bảo Yên quản 

lý do hiện nay địa bàn cách xa nên mọi hoạt động, sinh hoạt đặc biệt là việc học 

tập của các cháu học sinh đều diễn ra trên địa bàn bản 5, xã Điện Quan 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Về việc này, 02 xã (Xuân Quang và Điện Quan) và 02 huyện (Bảo Thắng 

và Bảo Yên) đã thống nhất chỉnh lý theo Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, 

bản đồ ĐGHC các cấp (Dự án 513). Hiện nay, Sở Nội vụ đã tham mưu hoàn 

thành việc ký pháp lý hồ sơ, bản đồ ĐGHC cấp xã, cấp huyện. Theo kế hoạch, 

dự án sẽ hoàn thành và trình Bộ Nội vụ nghiệm thu cấp nhà nước trong 6 tháng 

đầu năm 2022. Việc chỉnh lý phần diện tích nêu trên đã bao gồm cả diện tích của 

10 hộ dân thôn Cửa Cải, xã Xuân Quang. 

188. Cử tri huyện Bắc Hà phản ánh, hiện nay trên địa bàn một số xã vẫn 

còn một số nhóm hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia, hoặc tự kéo điện 

nên không đảm bảo an toàn. Để thực hiện mục tiêu 100% người dân các thôn 

bản được sử dụng điện lưới Quốc gia và sử dụng điện an toàn, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào vùng cao. Đề nghị tỉnh xem 

xét tiếp tục đầu tư cấp điện cho các nhóm hộ tự kéo điện đang sử dụng cột tạm 

chưa đảm bảo an toàn và các nhóm hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia 

trên địa bàn huyện Bắc Hà 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tính đến hết năm 2021, tất cả các thôn bản trên địa bàn huyện Bắc Hà đã 

được đầu tư cấp điện sinh hoạt. Tuy nhiên do nguồn vốn có hạn nên dự án đầu 

tư cấp điện mới chỉ đến được trung tâm các thôn, vẫn còn một số nhóm hộ cách 

xa khu trung tâm thôn chưa được đầu tư. Theo kết quả rà soát, hiện nay trên địa 

bàn huyện Bắc Hà vẫn còn 57 nhóm hộ tự kéo đang sử dụng cột tạm chưa đảm 

bảo an toàn; 16 nhóm hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia và có 01 nhóm 

hộ cần đầu tư bổ sung trạm biến áp. Tổng kinh phí dự kiến triển khai thực hiện 

khoảng 102,66 tỷ đồng.  

Nhu cầu đầu tư đã được UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương tổng hợp trình 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện 
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nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025” (Tờ trình số 3462/TTr-

BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công Thương). Tại thời điểm hiện tại chưa bố trí 

được nguồn vốn để triển khai thực hiện.  

189. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện 

thay cột 84 tại khu vực thôn Xuân Sang, cột điện thấp xe ô tô đi lại chạm vào 

đường dây không đảm bảo an toàn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai rà soát và đưa vào kế 

hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện, ngành điện triển khai thực hiện trong năm 

2022. 

190. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện 

thay thế đường dây điện, đoạn từ nhà ông Hà Văn Nam đi vào bên trong nhà 

ông Triệu Văn Lai. Vì đoạn dây này là dây trần và thấp không đảm bảo an toàn 

cho Nhân dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai rà soát và đưa vào kế 

hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện, ngành điện triển khai thực hiện trong năm 

2022. 

191. Cử tri xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh sớm đầu tư, xây 

dựng 10 trạm biến áp công suất 250kVA và 14,5km đường dây 0,4kV với 458 hộ 

dân tại các thôn, bản trên địa bàn xã Xuân Hòa do hiện nay nhiều thôn bản 

chưa có điện hoặc các tuyến do Nhân dân tự kéo đã bị hỏng, cụ thể: 01 trạm 

biến áp và tuyến đường điện dài 1,4 km với 30 hộ dân; 800m với 15 hộ dân 

(Cụm Tham Động cũ và cụm bản Trang) tại bản Chuân; 01 trạm biến áp và tuyến 

đường điện dài 02 km với 65 hộ dân tại bản Mí; 01 trạm biến áp và tuyến đường điện 

dài 01km với 40 hộ dân (Cụm Lùng Mật cũ) tại bản Kẹm; 01 trạm biến áp và tuyến 

đường điện dài 01km với 40 hộ dân (Cụm giáp Mí) tại bản Vắc; 02 trạm biến áp và 

tuyến đường điện dài 2,4km với 75 hộ dân (Cụm Nà Thoằng, Cụm Nặm Luộc và Cụm 

nhà Thầy Tuyên) tại bản Đao; 01 trạm biến áp và tuyến đường điện dài 0,8 km với 30 

hộ dân (Cụm bản Đát cũ) tại bản Hò; Tuyến đường điện dài 0,7 km với 25 hộ dân (Cụm 

đường lên Mo) tại bản Xóm Hạ; 01 trạm biến áp và tuyến đường điện dài 01km với 35 

hộ dân (Cụm Khuổi Chấn) tại bản Mai Thượng; 01 trạm biến áp và tuyến đường điện 

dài 01km với 40 hộ dân tại Mai Chung; 01 trạm biến áp và tuyến đường điện dài 01 

km với 30 hộ dân tại bản Mai Hạ; Tuyến đường điện dài 01km với 30 hộ dân (Cụm 

người Mông) tại bản Xóm Thượng; Tuyến đường điện dài 400m với 8 hộ dân (Cụm 

nhà ông Dìn) tại bản Mo 2 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Hiện nay trên địa bàn xã Xuân Hòa huyện Bảo Yên có 21/21 thôn bản 

nhân dân đã được sử dụng điện do nhà nước đầu tư, không còn thôn bản chưa có 

điện. Trên địa bàn xã còn 458 hộ dân sử dụng điện tự kéo, UBND tỉnh đã rà soát 

và tổng hợp nhu cầu đầu tư cấp điện trên địa bàn xã Xuân Hòa: Xây dựng mới 

10km đường dây 35kV, 10TBA 35/0,4kV, 14,5km đường dây 0,4kV với dự kiến 

tổng mức đầu tư 33,7 tỷ đồng.  

Nhu cầu đầu tư đã được UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương tổng hợp trình 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện 

nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025”. Tại thời điểm hiện tại 

chưa bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện. 

192. Cử tri xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng phản ánh, Nhân dân trong 

thôn Bản Cầm có rất nhiều hộ thiếu nước sinh hoạt, nhất là những tháng mùa 

khô phải mang quần áo, đồ dùng ra suối cách xa nhà từ 0,5km trở lên để giặt. Vì 

vậy đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho 

Nhân dân để phục vụ sinh hoạt hàng ngày 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 20/102021, UBND huyện Bảo Thắng đã có Tờ trình số 420/TTr-UBND 

đề nghị UBND tỉnh giao danh mục nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án: Cấp nước sạch NT Bản Cầm xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tổng mức đầu 

tư 6 tỷ đồng, vốn ngân sách tập trung, thời gian thực hiện 2022-2023. UBND tỉnh đã 

có Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 chấp thuận cho Công ty Cổ 

phần đầu tư cấp nước Lào Cai đầu tư hệ thống cấp nước sạch Phong Hải dọc theo 

QL 70 đến xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng dự kiến Quý IV/2022 sẽ hoàn thành.  

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai đẩy nhanh tiến độ 

thi công và xem xét đề nghị của UBND xã Bản Cầm (tại Văn bản số 131/ĐN-

UBND ngày 09/10/2021) đề có phương án đấu nối, cấp nước cho nhân dân.  

193. Cử tri xã Minh Lương, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng 

công trình cấp nước sạch cho Nhân dân 3 thôn Minh Chiềng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần II, câu số 141. 

194. Cử tri xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương đề nghị UBND tỉnh 

Lào Cai quan tâm đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc mới của Ủy ban nhân 

dân xã Nậm Chảy. Hiện nay trụ sở làm việc của UBND xã Nậm Chảy không 

phù hợp với điều kiện làm việc thực tế. Phòng nhỏ, hẹp, không đủ phòng làm 

việc cho cán bộ, công chức, không có phòng lưu trữ tài liệu, không có phòng 

truyền thống 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Việc đầu tư trụ sở làm việc theo đề nghị của cử tri là cần thiết. UBND tỉnh 

giao UBND huyện Mường Khương rà soát, đánh giá, đề xuất phương án đầu tư, 

nâng cấp nhà làm việc của UBND xã Nậm Chảy trong giai đoạn 2022-2025.  

195. Cử tri huyện Bắc Hà phản ánh: Công trình Nghĩa trang Nhân dân 

huyện Bắc Hà (tại thôn Na Khèo, xã Tà Chải) được đưa vào sử dụng năm 2013. 

Đến nay do quá trình mở rộng địa giới hành chính đô thị, dân số tăng nhanh, 

diện tích nghĩa trang hiện tại chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu, do đó việc 

đầu tư xây dựng nghĩa trang Nhân dân là cần thiết để đảm bảo vệ sinh môi 

trường và đảm bảo diện tích quy hoạch đô thị với mục tiêu đến năm 2025 thị 

trấn Bắc Hà lên đô thị loại đô thị loại 4. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng 

khu nghĩa trang Nhân dân mới với các hạng mục như: Tuyến đường nội bộ, 

rãnh thoát nước, hàng rào xung quanh, san gạt mặt bằng khu chôn cất, cải táng, 

nhà chờ, lò rác, bãi đỗ xe… 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Hà nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 15/11/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Chỉnh trang Nghĩa 

trang nhân dân thị trấn tại xã Bản Phố huyện Bắc Hà bao gồm các hạng mục: 

Đường nội bộ, rãnh thoát nước, hàng rào xung quanh, nhà chờ, lò rác, bãi đỗ 

xe… Hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, tuy nhiên theo lộ trình phát 

triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, UBND huyện dự kiến quy hoạch vị trí 

xây dựng nghĩa trang nhân dân tại thôn Nậm Thố xã Thải Giàng Phố, với tổng 

diện tích 36ha. 

196. Cử tri huyện Bắc Hà phản ánh: Khu vực xử lý rác thải huyện Bắc 

Hà (bãi rác tại thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình) đưa vào sử dụng năm 2012. 

Hiện nay quá trình đô thị hóa diễn ra, dân số tăng nhanh, đặc biệt là dự kiến 

đến 2025 huyện thu hút 01 triệu lượt khách du lịch đến Bắc Hà; lượng rác 

thải sinh hoạt cũng ngày càng tăng lên, tuy nhiên khu xử lý rác thải Lùng 

Phình đã quá tải, có hiện tượng rò rỉ nước thải, bãi rác không đáp ứng được 

nhu cầu xử lý rác thải của huyện, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, tài 

nguyên thiên nhiên và mất cân bằng sinh thái, do đó việc đầu tư xây dựng 

công trình xử lý rác thải hợp vệ sinh là cấp bách và cần thiết để đảm bảo vệ 

sinh môi trường với mục tiêu đến năm 2025 thị trấn Bắc Hà lên đô thị loại 4, 

đón 01 triệu lượt khách du lịch. Thực tế công trình cải tạo nâng cấp khu xử lý 

rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bắc Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật tại quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 10/8/2011, 

tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm 

đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt của huyện với công suất thiết kế 

khoảng 15 tấn/ngày, diện tích khoảng 3 ha (chôn lấp) phủ màng HDPE chống 

thấm, và xử lý nước rỉ thải, đáp ứng nhu cầu đổ thải rác sinh hoạt tại huyện 

Bắc Hà đảm bảo vệ sinh môi trường và phục hồi sinh thái, đáp ứng yêu cầu 

về phát triển 
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Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Hà nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã quy hoạch và đề xuất tỉnh đầu tư xây dựng bãi rác mới 

tại thôn Lùng Phình, xã Lùng Phình với công suất thiết kế khoảng 15tấn/ngày, 

diện tích khoảng 3 ha (chôn lấp) phủ màng HDPE chống thấm và xử lý nước rỉ 

thải, đáp ứng nhu cầu đổ thải rác sinh hoạt tại huyện Bắc Hà đảm bảo vệ sinh 

môi trường và phục hồi sinh thái, đáp ứng yêu cầu về phát triển.  

Ngày 22/02/2022, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường vào 

kiểm tra hiện trường đề xuất chủ trương xây dựng dự án.  

197. Cử tri huyện Bát Xát phản ánh, Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND 

tỉnh hỗ trợ học sinh bán trú năm học 2021-2022, mức hỗ trợ 20% mức lương 

tối thiểu tại thời điểm (288.000đ). Đối với các xã khu vực II, III về đích nông 

thôn mới công nhận xã khu vực I còn một số thôn được công nhận thôn đặc 

biệt khó khăn học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 của Chính phủ học sinh bán trú được hỗ trợ 40% lương tối 

thiểu và 15kg gạo. Khi tổ chức nấu ăn và bố trí cho học sinh ăn 2 chế độ khác 

sau, đề nghị xây dựng chính sách đảm bảo hài hòa để học sinh cùng một 

trường trên địa bàn ở bán trú được hưởng các chính sách hỗ trợ tương đồng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu để tham 

mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, 

trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn, để có chính sách hỗ trợ của 

tỉnh Lào Cai tương đồng với chính sách hỗ trợ của Trung ương ương cũng rất 

khó khăn ở thời điểm hiện nay. 

198. Cử tri huyện Bát Xát phản ánh, Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND 

tỉnh về quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn 

với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn. 

Ngân sách Nhà nước không hỗ trợ làm đường liên gia, ngõ xóm. Đề nghị bổ 

sung chính sách hỗ trợ xi măng làm đường liên gia, ngõ xóm cho các xã hoàn 

thành NTM; Hỗ trợ toàn bộ vật liệu làm đường liên gia, ngõ xóm cho các xã 

chưa được công nhận hoàn thành nông thôn mới từ ngân sách Nhà nước để 

thực hiện tiêu chí môi trường 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Việc đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế hỗ trợ xi măng đối với đường ngõ, 

xóm của nhân dân huyện Bát Xát cũng như các địa phương khác trong tỉnh là 

hợp lý và chính đáng. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn lực nên hiện nay UBND 

tỉnh mới dừng ở việc hỗ trợ vật liệu cho các các tuyến đường trục xã, trục thôn 
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và đường nội đồng. Đối với đường ngõ xóm, trước mắt “Các hộ gia đình, nhóm 

hộ gia đình bàn bạc, tự huy động nguồn lực hoàn thiện quy mô xây dựng nền 

đường, tận dụng vật liệu địa phương để rải cấp phối, đá dăm, lát gạch, lát đá 

theo tiêu chuẩn quy định” (Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020).  

199. Cử tri huyện Bát Xát phản ánh, ngày 08/12/2021 HĐND tỉnh Lào 

Cai ban hành Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm %) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân 

sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025. Tại điều 10, mục 1: Thu tiền chuyển 

mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình; 

thu từ các quỹ đất khác trên địa bàn phường, thị trấn ngoài quỹ đất tại mục 

4.6.1. phân chia ngân sách thị trấn 10% là rất thấp đề nghị tăng lên 30% trở lên 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

Giai đoạn 2017-2021, quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ở địa phương; định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương được thực hiện theo Nghị 

quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh. Theo đó, thu 

tiền chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ 

gia đình; thu từ các quỹ đất khác trên địa thị trấn Bát Xát được quy định tại mục 

4.4.1, khoản 1, Điều 14; tỷ lệ % phân chia nguồn thu trên là 10% ngân sách tỉnh, 

90% ngân sách huyện. Như vậy, ngân sách thị trấn Bát Xát không được hưởng 

tỷ lệ % phân chia nguồn thu này nên chưa tạo được sự chủ động, chưa khuyến 

khích được chính quyền địa phương tích cực tham gia quản lý, khai thác nguồn 

thu. 

Để khắc phục hạn chế trên, khi tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng 

Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định 

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản 

thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025, Sở Tài chính đã 

chủ động, tích cực phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định tỷ lệ % phân chia các 

khoản thu giữa các cấp ngân sách đảm bảo phân cấp nguồn thu mạnh hơn cho 

ngân sách cấp huyện, cấp xã nhằm tạo động lực khuyến khích chính quyền cấp 

huyện, cấp xã tích cực, chủ động quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu 

ngân sách, đồng thời đảm bảo khả năng cân đối ngân sách giữa ngân sách cấp 

tỉnh, huyện, xã. Theo đó, tỷ lệ % phân chia thu tiền chuyển mục đích sử dụng 

đất, công nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình; thu từ các quỹ đất 

khác trên địa thị trấn Bát Xát được quy định tại mục 4.6.1, khoản 1, Điều 10; tỷ 

lệ % phân chia nguồn thu trên là 10% ngân sách thị trấn, 90% ngân sách huyện. 

Như vậy, đối với nguồn thu này ngân sách huyện Bát Xát được hưởng 100%, tỷ 

lệ điều tiết 10% ngân sách tỉnh như theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND 
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ngày 15/12/2016 đã được Sở Tài chính tham mưu điều tiết cho ngân sách cấp 

huyện, thị trấn Bát Xát theo Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021. 

Yêu cầu UBND huyện Bát Xát thực hiện đúng theo quy định tại Nghị 

quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, đồng thời tuyên 

truyền để cử tri hiểu, thực hiện. Căn cứ vào số thu ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021-2025, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân 

sách ở địa phương giai đoạn 2026-2030, trong đó tỷ lệ % phân chia nguồn thu 

tiền chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ 

gia đình; thu từ các quỹ đất khác trên địa bàn cấp xã nói chung, thị trấn Bát Xát 

nói riêng sẽ được tính toán ở tỷ lệ phù hợp với tình hình thực tế. 

200. Cử tri huyện Bát Xát phản ánh, đối với các nội dung quy định tại 

Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Hiện 

nay  đối mức hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng được quy định tại khoản 2, Điều 7 

Nghị quyết 26 đang quy định: Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trên địa bàn các 

huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, thị xã Sa Pa; hỗ trợ 50% lãi suất 

vốn vay trên địa bàn các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Văn Bàn, thành 

phố Lào Cai. Đề nghị xem xét điều chỉnh đối với mức hỗ trợ lãi suất vay ngân 

hàng theo hướng quy định hỗ trợ 100% lãi suất cho các dự án đầu tư tại các xã 

khu vực III, 50% cho các dự án đầu tư tại xã khu vực II, I phân loại xã theo 

Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho phát triển sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-

HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 26), mức hỗ trợ lãi suất 

vốn vay theo chính sách là phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Tại 

kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Nghị quyết số 26, các nội 

dung chính sách khác vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Nghị quyết số 26. Về 

nội dung đề nghị của huyện Bát Xát, UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương, sở ngành liên quan nghiên cứu 

tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND cùng với các chính sách khuyến khích 

phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.  

Ngoài ra, yêu cầu UBND huyện Bát Xát tiếp tục tăng cường, tuyên 

truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các chính sách tín dụng về 

nông nghiệp, nông thôn như: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, 

Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ. 

201. Cử tri xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng kiến nghị: Hiện nay, diện tích 

đất rừng cộng đồng thôn Bản Lọt đang chăm sóc bảo vệ. Năm 2019, 2020 được 
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Tỉnh hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng, nhưng năm 2021 không có kinh phí hỗ trợ, 

trong khi đó gần 200ha rừng cộng đồng có tác dụng bảo vệ môi trường sinh 

thái. Vì vậy, đề nghị Tỉnh xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng cho Nhân 

dân trong thôn để góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng cộng đồng 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển 

lâm nghiệp của Trung ương cho giai đoạn mới chưa ban hành; Hướng dẫn triển 

khai thực hiện các Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-

2025 chưa được ban hành, theo đó, nguồn kinh phí đầu tư cho ngành lâm nghiệp 

chưa được bố trí thực hiện đầy đủ.  

Đối với diện tích rừng được giao cho cộng đồng thôn Bản Lọt đang chăm 

sóc bảo vệ đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất với 

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu phát 

triển lâm nghiệp bền vững. Tuy nhiên, đến nay Trung ương chưa bố trí kinh phí 

hỗ trợ. Sau khi Trung ương cấp kinh phí, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu theo quy định của 

chính sách hiện hành.  

202. Cử tri xã Bản Cầm kiến nghị: Việc ban hành Nghị quyết số 

26/HĐND của Hội đồng nhân tỉnh về việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho Nhân 

dân là rất đúng hướng, áp dụng đối với HTX, trang trại thì phù hợp. Tuy nhiên, 

một số tiêu chí yêu cầu đối với quy mô hộ gia đình còn cao như số lượng vật 

nuôi, diện tích, sản lượng… nên các hộ dân chưa tiếp cận được với chính sách 

hỗ trợ của tỉnh. Vì vậy đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh quy mô đối với hộ gia 

đình để người dân dễ tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

HĐND tỉnh có Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 quy 

định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về 

sửa đổi, bổ sung Điều 16 Quy định kèm theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh. Việc xây dựng và triển khai chính sách phù hợp với quy hoạch 

chung phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quan điểm phát triển sản xuất 

nông nghiệp của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn tới theo Đề án số 306/ĐA-BCS về 

Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy về Chiến lược 

phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; góp phần thực hiện thành công mục tiêu Đề án số 01-ĐA/TU ngày 

11/12/2020 của Tỉnh uỷ Lào Cai về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, sắp 

xếp dân cư, xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.  
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UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1136/UBND-NLN ngày 24/3/2022 

hướng dẫn thực hiện quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Yêu cầu UBND các cấp tuyên 

truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, Hợp tác xã và người dân tiếp cận với chính 

sách và triển khai các dự án với quy mô, nội dung đáp ứng được yêu cầu theo 

quy định. 

203. Cử tri xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng phản ánh, hiện nay 2 lực lượng 

Công an viên và Thôn đội trưởng có mức phụ cấp thấp và không được hỗ trợ 

BHYT (năm 2021 mới cắt). Đề nghị tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp và hỗ trợ 

đóng BHYT cho lực lượng Công an viên thôn, Thôn đội trưởng; hỗ trợ phụ cấp 

trực 24/24 giờ cho Công an viên cấp thôn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

(1) Đề nghị tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp và hỗ trợ đóng BHYT cho lực 

lượng Công an viên thôn, Thôn đội trưởng: 

- Về nâng mức phụ cấp: Mức phụ cấp của Công an viên và Thôn đội 

trưởng hiện đã và đang hưởng thực hiện theo quy định của Trung ương (Nghị 

định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP 

ngày  30/6/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân 

tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự 

vệ), đây là mức phụ cấp do Chính phủ quy định, HĐND tỉnh chỉ hiện theo đúng 

quy định của Trung ương, vì vậy nội dung mà cử tri đề nghị tại thời điểm này 

chưa có cơ sở để thực hiện. 

- Mặt khác, từ năm 2021, theo quy định tại Nghị định số 42/2021/NĐ-CP 

ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định về tổ chức công an xã, thị trấn chính 

quy, theo đó sẽ không bố trí Công an viên bán chuyên trách nữa (từ ngày 

01/01/2021) mà thay vào đó là lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại 

thôn theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 

quy định số lượng, chế độ đối với Công an xã bán chuyên trách khi thực hiện 

Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

(2) Về hỗ trợ đóng BHYT: Quy định hiện hành về chế độ phụ cấp và hỗ 

trợ BHYT đối với công an viên và thôn đội trưởng: 

- Về chế độ phụ cấp đối với công an xã và thôn đội trưởng: Hiện nay, lực 

lượng công an xã bán chuyên trách (trước đây là công an viên) hưởng chế độ 

theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy 

định số lượng, chế độ đối với Công an xã bán chuyên trách khi thực hiện Luật 

Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thôn đội trưởng hưởng 

chế độ theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND 

tỉnh quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; các 
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chức danh khác ở thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân 

phố và các chế độ, chính sách khác. 

- Về chế độ hỗ trợ BHYT: Trung ương không có quy định hỗ trợ BHYT 

đối với công an viên thôn và thôn đội trưởng. 

(3) Hỗ trợ phụ cấp trực 24/24 giờ cho Công an viên thôn:  

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh quy định: “Đối với lực lượng công an: Các xã, thị trấn nơi 

không có lực lượng công an chính quy được bố trí không quá 03 người làm 

nhiệm vụ thường trực tại trụ sở UBND xã (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày 

lễ, ngày tết), được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 mức lương cơ sở”. Tuy 

nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 100% xã, thị trấn đều đã bố trí lực 

lượng Công an chính quy, vì vậy nội dung này đã được HĐND tỉnh bãi bỏ tại 

khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND 

tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 

14/2019/NQ-HĐND.   

204. Cử tri Phạm Văn Thăm, thôn Đồng Lục, xã Gia Phú kiến nghị: Cử 

tri có bố đẻ là liệt sỹ Phạm Văn Hỏi tham ra kháng chiến chống Pháp, hy sinh 

năm 1953 tại Lào Cai. Trước đây gia đình đã được công nhận là gia đình liệt 

sỹ, đã được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Tuy nhiên, năm 1979 do bị cháy nhà vì 

Tầu đánh và đã cháy cả bằng Tổ quốc ghi công, nên từ đó đến nay gia đình 

chưa được công nhận lại và chưa được cấp lại bằng Tổ quốc ghi công. Sau 

nhiều năm kiến nghị, đến nay gia đình được biết: Hồ sơ đề nghị công nhận lại 

và cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Phạm Văn Hỏi đã được các cấp 

chính quyền huyện, xã thực hiện xong và đã chuyển lên cơ quan có thẩm quyền 

của tỉnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết cho 

gia đình, vì gia đình đã phải chờ đợi quá lâu (hơn 40 năm). 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh 

kiểm tra, rà soát. Qua kiểm tra ông Phạm Văn Hỏi chưa có hồ sơ lưu trữ tại Sở 

Lao động TB&XH và không có trong danh sách chi trả trợ cấp người có công. 

Hiện ông Phạm Văn Hỏi có tên trong dữ liệu hồ sơ thông tin về quân nhân hy 

sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh hiện đang lưu trữ tại Cục Chính 

sách/ Bộ Quốc Phòng quản lý (như vậy ý kiến của ông Phạm Văn Thăm về việc 

bố đẻ là ông Phạm Văn Hỏi trước đây đã được công nhận liệt sĩ và được cấp 

bằng Tổ Quốc ghi công là không có căn cứ).   

Hiện nay Bộ CHQS tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác 

minh, hoàn chỉnh hồ sơ cho ông Phạm Văn Hỏi theo Điều 3, 4 Chương 2 Thông 

tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ 

Lao động TBXH, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, 

người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. 
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205. Cử tri huyện Si Ma Cai có ý kiến như sau: Năm học 2021-2022, 

huyện Si Ma Cai có 29 Trường PTDTBT, tuy nhiên khi thực hiện Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách 

các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai 

đoạn 2021-2025 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban 

Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số miền núi, giai đoạn 2021-2025, huyện Si Ma Cai có 07 trường 

không thuộc các xã khu vực III. Tại Điều 6, Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT 

ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường phổ thông dân tộc bán trú, đã quy định thì 07 trường 

này không còn là trường PTDTBT. Hiện nay, số học sinh được hưởng chế độ 

bán trú tại các trường rất đông nhưng không có chế độ hỗ trợ cho cán bộ, giáo 

viên trực quản bán trú tại trường. Đề nghị tỉnh quan tâm và có cơ chế, chính 

sách cho đội ngũ giáo viên trực quản bán trú cho các đơn vị trường nêu trên 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND 

huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND 

tỉnh có cơ chế, chính sách cho đội ngũ giáo viên trực quản bán trú theo kiến nghị 

của cử tri. 

206. Cử tri xã Cam Đường, thành phố Lào Cai phản ánh, qua thực hiện 

hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 có một số đối 

tượng sống bằng nguồn thu nhập từ việc bán hàng nhỏ lẻ, quán nước, quán ăn 

tự mở… mà không có đăng ký kinh doanh, khai báo thuế trong thời gian giãn 

cách xã hội (tháng 3, 4, 5 năm 2021) phải nghỉ ở nhà, không có thu nhập, rất 

khó khăn, tuy nhiên theo chính sách lại không được hỗ trợ nên đời sống thực sự 

khó khăn. Đề nghị tỉnh cần xem xét có chính sách hỗ trợ cho những đối tượng 

này 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần II, câu số 160. 

207. Cử tri xã Tả Phìn thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh nghiên cứu hỗ trợ thêm 

kinh phí xây dựng rãnh dọc các tuyến đường bê tông, vì hiện tại nếu thực hiện 

theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thì không thể thực hiện 

được vì thi công rãnh dọc cần phần kinh phí ghép cốt pha 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn quốc nói chung 

và tỉnh Lào Cai nói riêng đặt người dân là chủ thể, thực hiện theo phương châm 

“Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Do vậy, trong xây dựng đường GTNT, nhà 

nước sẽ hỗ trợ phần khối lượng công việc mà nhân dân không làm được như hỗ 
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trợ máy lu, xi măng, mìn, phương tiện vận tải... Khối lượng còn lại nhân dân tự 

huy động nguồn lực kết hợp với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước để phối hợp thực 

hiện hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn. Đối với rãnh thoát nước 

dọc đường, theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của 

HĐND tỉnh ban hành quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường GTNT gắn 

với xây dựng NTM thì “Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ xi măng gia cố rãnh dọc bằng 

BTXM tại những đoạn có độ dốc dọc ≥6% và chiều dài đoạn rãnh ≥20m. Mức 

hỗ trợ xi măng 6,28 tấn/100m dài (đối với rãnh mặt cắt hình thang, kích thước 

40x40x80cm, chiều dày 10cm)”, ngân sách cấp huyện hỗ trợ vật liệu cát, đá để 

xây dựng hoàn thiện rãnh thoát nước, nhân dân tổ chức thực hiện triển khai thi 

công hoàn thiện các công trình thoát nước (cống, rãnh). Việc quy định về hỗ trợ 

như trên đã đảm bảo để nhân dân thực hiện gia cố rãnh dọc bằng BTXM 

208. Cử tri xã Trung Chải, thị xã Sa Pa phản ánh, hiện nay trên thị 

trường tăng rất cao, trong khi đó các sản phẩm nông nghiệp làm ra khó tiêu thụ 

và giá thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đề nghị tỉnh có cơ chế hoặc giải pháp 

hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm, ổn định đầu ra cho người dân 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Để hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Lào Cai 

đã ban hành các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ xúc tiến 

thương mại và tiêu thụ sản phẩm như: Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị 

quyết 33/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 16 

quy định kèm theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND; Nghị quyết số 

21/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy 

định về một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến 

thương mại. Các chính sách của tỉnh được thực hiện sẽ khuyến khích các doanh 

nghiệp, HTX xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai, qua đó góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, 

ổn định đầu ra cho người dân.  

Về vấn đề cử tri quan tâm đề nghị, trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10, 

năm 2022 đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương chủ trì tổ chức 

Hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại. 

209. Cử tri huyện Mường Khương phản ánh, thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển cây chè theo Nghị quyết số 26/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ 

trợ Nhân dân trồng mới chè 20 triệu/ha, chè San, 30 triệu/ha chè chất lượng 

cao. Hiện nay chủ yếu là thực hiện hỗ trợ bằng cây giống. Tuy nhiên, tiêu chuẩn 

giống cây chè giâm hom (Quy định tại Quyết định số 90/QĐ-SNN ngày 

27/4/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn). Cây có đường kính gốc 

bằng hoặc lớn hơn 2 mm (Dg ≥ 2mm) là quá nhỏ chỉ bằng ½  tiêu chuẩn cây 

giống của Bộ Nông nghiệp quy định (D ≥ 4-5 mm) làm ảnh hưởng đến chất 

lượng sinh trưởng và phát triển của cây chè khi trồng, thời gian kiến thiết cơ 
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bản của cây chè kéo dài hơn sau khi trồng (4 năm mới cho thu hoạch), dẫn đến 

tăng chi phí đầu tư sản xuất và công lao động của người dân. Vì vậy yêu cầu Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét nâng mức tiêu chuẩn kỹ thuật cây 

chè Shan và chè chất lượng cao (Cây giâm hom trong bầu) có đường kính gốc 

từ 2 mm lên 4-5 mm bằng tiêu chuẩn ngành (10 TCN 446 2000) đã được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định (tại Quyết định số 18 ngày 

07/3/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn ngành). Đảm bảo chất lượng cây chè 

trồng khi người dân đưa vào sản xuất 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiêu chuẩn ngành (10 TCN 446 2001) đã được thay thế bởi Bộ TCVN 

10684 Cây công nghiệp lâu năm trong đó cây chè được quy định tại mục 6: 

TCVN 10684 -6:2018: 

Giống chè nhóm 1 (Group 1):  Gồm các giống thuộc thứ chè Shan 

(Camellia sinensis var. shan) và Assamica (Camellia sinensis var. assamica), cây 

sinh trưởng khoẻ, kiểu cây gỗ hoặc bán gỗ (PH1, PH11, PH12, PH14, Chất 

Tiền, Tham Vè,…). ĐK thân ≥  0,30 cm   

Giống chè nhóm 2 (Group 2)  Gồm các giống thuộc thứ chè Trung Quốc 

lá to (Camellia sinensis var. macrophylla), chè lai, cây sinh trưởng trung bình, 

kiểu cây bán gỗ (LDP1, LDP2, PH8, PH9, TRI777, Bát tiên,...). ĐK thân ≥ 0,25 

cm. Giống chè nhóm 3 (Group 3) Gồm các giống thuộc thứ chè Trung Quốc lá 

nhỏ (Camellia sinensis var. microphylla), chè lai, kiểu cây bụi (Kim Tuyên, 

Thuý Ngọc, Phúc Vân Tiên, Hùng Đỉnh Bạch, PT95, Keo Am Tích). ĐK thân ≥ 

0,2 cm. 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT quy định về cây Chè tại mục 

6: TCVN 10684 -6:2018.  

210. Cử tri xã Bản Phố huyện Bắc Hà phản ánh, hiện nay theo Quyết định 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các xã khu vực III, khu 

vực II đã về đích nông thôn mới trở thành xã khu vực I, Nhân dân không được 

hỗ trợ kinh phí trồng rừng sản xuất. Để khuyến khích Nhân dân tích cực trồng  

rừng, đảm bảo độ che phủ rừng, bảo vệ nguồn nước, đề nghị Tỉnh tiếp tục có cơ 

chế chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho các hộ gia đình là đồng bào dân 

tộc thiểu số ở các xã mới từ vùng III, vùng II về vùng I 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với việc hỗ trợ phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025, UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp 

với các sở, ngành có liên quan thống nhất, tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện hỗ 

trợ trồng rừng sản xuất trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tại Quyết định số 

3038/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 về Dự án trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Theo đó, việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất chỉ thực 
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hiện đối với đối tượng là hộ gia đình, đồng bào DTTS, hộ người kinh nghèo 

đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu 

vực II và III); các đối tượng còn lại thực hiện xã hội hóa trồng rừng. 

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh từ 

nguồn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025, chỉ hỗ trợ đối với vùng II, III. Còn 

nguồn vốn Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, 

tỉnh Lào Cai không được trung ương bố trí vốn hỗ trợ trồng rừng. 

UBND tỉnh khuyến khích các huyện căn cứ khả năng nguồn tài chính của 

địa phương để bố trí ngân sách huyện hỗ trợ người dân tại các xã khu vực I 

trồng rừng sản xuất; đồng thời, kêu gọi các nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp, 

tổ chức, dự án khác để thực hiện công tác phát triển rừng.  

211. Cử tri xã Bảo Nhai, Nậm Mòn huyện Bắc Hà phản ánh về quy định 

chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố còn một số bất cập, cụ thể: Theo 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, 

điều 14a “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố” gồm: 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. 

Theo Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh 

Lào Cai quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025, tại điểm e, khoản 1, Điều 3, 

đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng: “Đại biểu HĐND 

cấp xã không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được cử tham gia các lớp 

bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và các 

kiến thức bổ trợ khác; quần chúng ưu tú ở thôn, tổ dân phố tham gia bồi dưỡng 

đối tượng đảng, đảng viên mới”. Như vậy, những người giữ các chức danh 

khác ở thôn, tổ dân phố như: Bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố; chi hội trưởng 

chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố; Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn, tổ dân 

phố; Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn, tổ dân phố, nếu không giữ 

thêm 1 trong 3 chức danh hoạt động không chuyên trách như Bí thư Chi bộ; 

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố thì sẽ không thuộc đối tượng được 

hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng. Đề nghị tỉnh nghiên cứu bổ sung 

thêm đối tượng được hưởng chính sách từ Nhà nước, đảm bảo công bằng cho 

các đối tượng khi tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ 

công tác tại Trung tâm chính trị huyện. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh quy 

định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai, giai đoạn 2021-2025, tại điểm e, khoản 1, Điều 3, đối tượng áp dụng 

chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng: “Đại biểu HĐND cấp xã không hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước; người hoạt động không chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được cử tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận 

chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác; 

quần chúng ưu tú ở thôn, tổ dân phố tham gia bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng 

viên mới”. Theo đó, người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức 

danh Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công 

tác mặt trận thôn, tổ dân phố thì không phải người hoạt động không chuyên 

trách và không được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh.  

Hiện nay, khả năng ngân sách của tỉnh còn hạn chế, trong khi số người 

tham gia các công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh rất lớn. Do đó, trong 

giai đoạn này tỉnh chưa thể xem xét điều chỉnh mở rộng chính sách hỗ trợ bồi 

dưỡng đến nhóm đối tượng này. 

212. Cử tri xã Minh Lương, huyện Văn Bàn phản ánh, theo Nghị quyết số 

18/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh các đại biểu HĐND ở xã 

được hỗ trợ tiền khai thác và nhận tài liệu điện tử là 200.000đ/tháng và 01 

nhiệm kỳ mỗi đại biểu có gần 12 triệu đồng tiền hỗ trợ đại biểu HĐND khai thác 

và nhận tài liệu điện tử. Để chủ động nghiên cứu các tài liệu, Luật trên không 

gian mạng phục vụ cho hoạt động giám sát và nghiên cứu của các đại biểu ở xã, 

đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động liên quan 

đến HĐND xã. Đề nghị tỉnh nghiên cứu cấp một lần khoản tiền hỗ trợ khai thác 

và nhận tài liệu điện tử ngay đầu nhiệm kỳ cho đại biểu để trang bị cho mỗi đại 

biểu HĐND xã thiết bị phục vụ khai thác và nhận tài liệu điện tử 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 16/7/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-

HĐND quy định chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào 

Cai, có hiệu lực từ ngày 01/8/2021, thay thế Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2016 ban hành quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND 

các cấp tỉnh Lào Cai. 

Tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022, UBND tỉnh đã giao dự toán kinh phí chi đảm bảo hoạt động của 

HĐND cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND cho huyện Văn 

Bàn là 7.213 triệu đồng. Căn cứ Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh, ngày 

31/12/2021 Sở Tài chính có Thông báo số 706/TB-STC bổ sung từ ngân sách 

tỉnh cho ngân sách huyện Văn Bàn năm 2022, trong đó bổ sung kinh phí hoạt 

động của HĐND cấp huyện, cấp xã năm 2022 theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-
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HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh số tiền 7.213 triệu đồng (đã bao gồm 

kinh phí hỗ trợ khai thác và nhận tài liệu điện tử cho đại biểu HĐND cấp huyện, 

cấp xã). 

Vì vậy, đề nghị cử tri huyện Văn Bàn liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện để được giải quyết thực hiện đúng quy định các nội dung của Nghị quyết 

số 18/2021/NQ-HĐND. 

213. Cử tri xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng phản ánh, hiện nay sản phẩm 

nông nghiệp của nông dân trong thôn Nậm Tang chủ yếu là quả chuối và dứa 

tươi, nhưng việc xuất bán qua cửa khẩu gặp khó khăn do bên nước bạn Trung 

Quốc không cho nhập khẩu. Đề nghị tỉnh liên hệ với nước bạn để Nhân dân tiêu 

thụ nông sản được thuận lợi 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, tiêu thụ một số nông 

sản của Lào Cai như: Sản phẩm chuối, dứa,… (Sản phẩm chuối quả chủ yếu 

được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm trên 70%), tuy nhiên do ảnh 

hưởng dịch Covid -19 nên Trung Quốc thường xuyên tạm dừng hoạt động nhập 

khẩu để đảm bảo công tác phòng dịch, dẫn đến tình hình tiêu thụ chuối gặp khó 

khăn, giá bán bấp bênh. 

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổng 

hợp và cung cấp thông tin về diện tích, sản lượng, thời điểm thu hoạch chuối, 

dứa của tỉnh gửi Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Trung Tâm xúc 

tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng thời, gửi Sở 

Công Thương để xuất Bộ Công Thương, Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, 

tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng 

xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu, đặc biệt là các mặt hàng trái cây tươi của Việt 

Nam (trong đó có sản phẩm chuối quả của Lào Cai) vào thị trường Trung Quốc 

qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ Kim Thành (Việt Nam) - Bắc Sơn (Trung 

Quốc).  

Để ổn định thị trường tiêu thụ chuối, dứa trong những năm tiếp theo, 

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp cung 

cấp thông tin chính xác về diện tích, sản lượng, đơn vị cung ứng, thời điểm thu 

hoạch đối với sản phẩm chuối, dứa và các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản 

trên địa bàn có nhu cầu kết nối tiêu thụ (Thông tin cung cấp đề nghị ghi rõ: loại 

sản phẩm; sản lượng, khả năng cung ứng ra thị trường; tên, địa chỉ, số điện thoại 

và người quản lý của từng đơn vị… ) gửi UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Công Thương tổng hợp) để hỗ trợ kết nối tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kế hoạch, phương án sản 

xuất phù hợp với tình hình thực tế tạo ra vùng nguyên liệu ổn định cho các nhà 

máy chế biến trên địa bàn.   

214. Cử tri xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng phản ánh, thực hiện phong 

trào làm đường điện, đường hoa đối với xã Phong Niên có trục đường Quốc lộ 
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70 chạy qua địa bàn xã gần 8km hiện nay xã đã chỉ đạo các thôn ở Quốc lộ đã 

trồng hoa rất đẹp vì vậy đề nghị tỉnh có ý kiến với Cục quản lý đường bộ 1 và 

Công ty quản lý đường bộ 242 xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho xã để xã 

phân bổ cho các thôn chăm sóc bảo vệ đường hoa dọc Quốc lộ 70. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Chủ trương trồng hoa tạo môi trường cảnh quan ven đường giao thông tại 

một số địa phương trên địa bàn tỉnh như Bảo Thắng, Bảo Yên,... là một chủ 

trương hợp lý, làm đẹp cảnh quan. Tuy nhiên, việc tổ chức trồng hoa trên các 

tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ,... phải đảm bảo phù hợp với các quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Hiện nay, trên các tuyến Quốc 

lộ 70, 4E, ĐT.151C và ĐT.162,... đoạn qua địa phận xã Sơn Hà đang tổ chức 

trồng hoa trong phạm vi lề đường (phạm vi đất của đường bộ) là không phù hợp 

vì sẽ làm thu hẹp tiết diện khai thác của tuyến đường, không đảm bảo an toàn 

giao thông cho người và phương tiện, gây khó khăn cho việc thực hiện công tác 

bảo dưỡng thường xuyên của các tuyến đường (khó di chuyển để nạo vét rãnh, 

chỉnh sửa hệ thống an toàn, không đảm bảo thoát nước mặt đường vào hệ thống 

rãnh...) và vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bảo Thắng và các huyện, thành 

phố, thị xã chỉ đạo các xã, thôn... khi tổ chức trồng hoa không trồng trên phạm 

vi lề của đường bộ, đối với những đoạn tuyến cục bộ có nền đường rộng có thể 

trồng hoa nhưng phải cách mép mặt đường ít nhất 1m (một mét) và không đắp 

đất trồng hoa cao hơn lề đường, mặt đường làm ảnh hưởng tới thoát nước của 

mặt đường, ảnh hưởng tới công tác thực hiện bảo dưỡng thường xuyên của 

tuyến đường. Kinh phí thực hiện công tác trồng và chăm sóc hoa do các địa 

phương tự huy động trong nhân dân và các nguồn lực xã hội hóa phù hợp khác. 

215. Cử tri xã Gia Phú huyện Bảo Thắng phản ánh, hiện nay, một số thôn 

trên địa bàn huyện như thôn Xuân Lý xã Gia Phú hiện không có nhân viên y tế 

thôn, nhưng công việc của nhân viên y tế thôn bản thì bắt buộc thôn vẫn phải 

thực hiện, kể cả thôn không có người có nghiệp vụ về y tế, đặc biệt trong 02 năm 

qua, tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp, nên thôn rất cần có nhân viên y 

tế để thực hiện công việc về phòng chống dịch. Nhưng do vướng quy định về tiêu 

chuẩn nhân viên y tế thôn bản, nên ngành chuyên môn không ký hợp đồng và 

người thực hiện nhiệm vụ nhân viên y tế thôn không được chi trả chế độ phụ 

cấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Lào Cai quan tâm sớm mở lớp đào tạo 

cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Y tế nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sở Y tế tiếp thu ý kiến và đã chỉ đạo các Trung tâm y tế tuyến huyện rà 

soát đối tượng nhân viên y tế thôn bản tại các thôn, bản để kịp thời đăng ký nhu 

cầu đào tạo với Trường Cao đẳng Lào Cai xây dựng kế hoạch đào tạo đến năm 
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2025. Tại Quyết định số 107/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh 

về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả chế độ phụ 

cấp cho nhân viên y tế thôn, bản, quy định về tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn 

đào tạo “Nhân viên y tế thôn, bản làm công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu: Có 

trình độ chuyên môn về y tế từ sơ cấp trở lên hoặc đã hoàn thành khóa đào tạo 

có thời gian từ 3 tháng trở lên theo khung chương trình đào tạo nhân viên y tế 

thôn, bản của Bộ Y tế; Cô đỡ thôn, bản: Đã hoàn thành khóa đào tạo có thời gian 

từ 06 (sáu) tháng trở lên theo khung chương trình đào tạo cô đỡ thôn, bản của 

Bộ Y tế”. Ngày 19/8/2021, Sở Y tế đã có Văn bản số 1777/SYT-TCCB gửi 

Trường Cao đẳng Lào Cai về việc phối hợp đào tạo nhân lực cho ngành Y tế 

tỉnh Lào Cai. Trường Cao đẳng Lào Cai đã có Văn bản số 351/CĐLC-TCHC 

ngày 31/8/2021 đăng ký lịch làm việc với các cơ sở y tế tuyến huyện, thị xã, 

thành phố và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế; đối với UBND 

huyện Bảo Thắng có khảo sát nhu cầu đào tạo nhân viên Y tế thôn bản, cô đỡ 

thôn bản. Hiện nay Trường Cao đẳng Lào Cai đã được cấp mã ngành đào tạo Y 

tế thôn bản, cô đỡ thôn bản. Sở Y tế đã có Văn bản số 377/SYT-TCCB ngày 

28/02/2022 gửi Trường Cao đẳng Lào Cai và TTYT các huyện, thị xã, thành phố 

tiếp tục rà soát, bổ sung, chuẩn hóa trình độ y tế thôn bản để đăng ký đào tạo 

cho kịp thời, bổ sung những thôn bản chưa có y tế thôn bản hoặc y tế thôn bản 

già yếu. Vì vậy, việc đào tạo nhân viên y tế thôn, đề nghị cử tri xã Gia Phú liên 

hệ và đăng ký với Trạm y tế, TTYT huyện Bảo Thắng để tổng hợp gửi nhu cầu 

đào tạo cho Trường Cao đẳng Lào Cai đào tạo. 

216. Cử tri Lù Seo Sèng, thôn Cán Hồ, xã Phong Niên kiến nghị về việc 

đơn vị quân đội quản lý quân nhân chưa chặt chẽ: Con trai ông là Lù Seo Vần 

đi nghĩa vụ quân sự, hiện đang đóng quân tại Trung đoàn 254 (Km8 xã Xuân 

Quang), đơn vị cho con trai ông ra ngoài làm kinh tế, làm thuê cho xưởng bốc 

gỗ thường xuyên phải đi bốc gỗ muộn có hôm 21 - 22 giờ đêm, có hôm đi bốc gỗ 

ở các huyện Bảo Yên, Bắc Hà… trong 1 lần đi bốc gỗ tại Bắc Hà (không nhớ 

ngày) đã bị tai nạn gãy xương đùi, phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Lào Cai.  Tuy nhiên, đơn vị không thông báo cho gia đình. Sau 3 

tháng điều trị tại bệnh viện, gia đình mới được con trai báo tin. Đề nghị làm rõ 

trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sự việc trên 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 254 phối hợp với Ban CHQS huyện 

Bảo Thắng, chính quyền địa phương huyện Bảo Thắng, xã Phong Niên đã đến 

gia đình gặp gỡ, làm việc với gia đình công dân Lù Seo Vần, hiện nay gia đình 

đã nhất trí với phương án giải quyết của đơn vị và không có ý kiến gì thêm. 

217. Cử tri xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng phản ánh, hiện nay trên địa 

bàn xã cơ bản các thôn thực hiện phong trào đường rộng, sáng điện, nhiều hoa. 

Việc kéo điện thắp sáng đường hàng tháng phải chi trả tiền điện có sự thiệt thòi 

cho Nhân dân nông thôn vì ở các đô thị thì được Nhà nước hỗ trợ tiền điện thắp 
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sáng còn nông thôn thì chưa có. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí 

điện thắp sáng đường cho các thôn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 

05/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định xác định chi phí và quản 

lý một số dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Lào Cai quy 

định nguồn kinh phí thực hiện đối với một số dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ 

công ích sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (trong đó có dịch vụ chiếu sáng đô 

thị; đèn trang trí và đèn tín hiệu giao thông đô thị) thì kinh phí điện thắp sáng 

đường cho các thôn thuộc xã Phong Niên huyện Bảo Thắng được đảm bảo từ 

các nguồn sau: Nguồn ngân sách cấp huyện và nguồn xã hội hóa. Do đó, UBND 

tỉnh yêu cầu UBND huyện Bảo Thắng xem xét cân đối ngân sách huyện và huy 

động nguồn xã hội hóa để thực hiện. 

218. Cử tri phường Pom Hán, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh xem xét di 

chuyển cơ sở uống thuốc Methadone sang Trung tâm phòng chống AIDS. Vì hiện 

nay phường đang chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh, vị trí này đặc biệt là cơ sở 

trước cổng trường mầm non Hoa Lan, nên rất phản cảm với Xã hội cũng như cả 

thế hệ trẻ và nếu sau khi được di chuyển thì phường đề xuất xin lại địa điểm đó để 

làm điểm văn hóa liên khu dân cư số 2; 3; 4. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Lao động TBXH nghiên cứu, trả lời như sau: 

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 

nay là Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (Cơ sở số 2) được tiếp nhận từ trụ sở 

cũ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 

24/6/2015 của UBND tỉnh. Sau khi tiếp nhận, Cơ sở đã tiến hành sửa chữa, nâng 

cấp đi vào hoạt động, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.  

Tại Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XIV đã nhận được ý kiến của cử tri 

với nội dung kiến nghị trùng với nội dung kiến nghị số 218 nêu trên. Để giải 

quyết kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra thực địa địa điểm 

Cơ sở 2 (cùng tham gia kiểm tra thực địa  có các ngành liên quan: Lao động - 

TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Lãnh đạo UBND thành phố Lào 

Cai, UBND phường Pom Hán). Sau khi kiểm tra thực địa và ý kiến của các 

ngành, địa phương thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của Cơ sở điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cơ sở 2 tại vị trí đã 

được UBND tỉnh giao (Thông báo số 56/TB-VPUBND ngày 04/3/2016 của Văn 

phòng UBND tỉnh). 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Cơ sở đã đáp ứng được nguyện vọng 

của nhiều gia đình, bệnh nhân và nhân dân tại khu vực phía Nam thành phố; 

chưa để xảy ra mất an ninh trật tự tại khu vực cơ quan đóng trú. Thường xuyên 

bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo đảm giữ gìn cảnh quan môi trường 
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xanh, sạch đẹp theo đúng quy định của UBND thành phố Lào Cai và UBND 

phường Pom Hán. Đề nghị UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo UBND phường 

Pom Hán tuyên truyền giải thích cho nhân dân tạo sự đồng thuận, phối hợp, tạo 

điều kiện để Cơ sở 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao. 

219. Cử tri xã Trung Chải, thị xã Sa Pa phản ánh, hiện nay thôn Chu Lìn 

1 thuộc xã Trung Chải có 360 hộ dân, các hộ chủ yếu ở rải rác, không tập trung 

do đó rất khó khăn trong công tác quản lý, điều hành. Đề nghị tỉnh tách thành 2 

thôn để dễ quản lý trong thời gian tới 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy định hiện hành thì không chia tách các thôn, tổ dân phố đang 

hoạt động ổn định. Tuy nhiên, trong trường hợp do khó khăn trong công tác 

quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố yêu cầu 

phải thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thì việc thành lập thôn mới, tổ dân phố 

mới phải đạt và đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 

Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân. 

Quy trình thành lập thôn, tổ dân phố mới yêu cầu UBND thị xã Sa Pa 

hướng dẫn UBND xã Trung Chải thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1, 

khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 8 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 

31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố. 

220. Cử tri phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa phản ánh, điểm sạt tại 

Km1+800 TL152 tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, không chỉ ảnh hưởng đến giao 

thông qua tuyến này mà còn ảnh hưởng đến mương thủy lợi,  đường nước sinh 

hoạt của Nhân dân Tổ 1, Tổ 2 phường Cầu Mây. Cử tri có ý kiến rất nhiều, tuy 

nhiên từ năm 2020 đến nay chưa được các cấp, các ngành triển khai khắc phục. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai 

khắc phục điểm sạt lở nêu trên 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thị xã Sa Pa nghiên cứu, trả lời như sau: 

Nguyên nhân sự cố sạt trượt Km1+800-Km1+950 (tại khu du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây Sa Pa) được xác định là do địa hình, địa chất 

khu vực; một phần do hoạt động đầu tư xây dựng dự án của Công ty CP Trường 

Giang Sa Pa làm mất ổn định mái đất, mặt khác do một phần do thi công đào 

mái ta luy đường trong quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường TL 152 

và một số hộ gia đình san gạt mặt bằng dưới chân ta luy gây ra sự cố sạt trượt…; 

ngay khi phát hiện sự cố, các cấp, các ngành của tỉnh và chính quyền địa phương 

đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cũng như áp dụng các 

biện pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn cho khu vực. 
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Việc khắc phục sự cố sạt trượt tại Km1+800-Km1+950 đã được các cấp, 

các ngành đặc biệt quan tâm chỉ đạo bằng nhiều văn bản, đến nay bản vẽ thi 

công kè chống sạt trượt khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty 

Cổ phần Trường Giang Sa Pa là đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng kè chống sạt 

lở (chủ đầu tư), tuy nhiên việc xây dựng và khắc phục của chủ đầu tư chậm tiến 

độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 08/12/2021, Thường trực UBND tỉnh họp 

và có Thông báo kết luận số 342/TB-VPUBND trong đó có nội dung chỉ đạo 

Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa khẩn trương tập trung máy móc, nhân lực 

đẩy nhanh tiến độ thi công khắc phục sạt lở đoạn Km1+800-Km1+950 xong 

trước ngày 25/01/2022. 

UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh và các sở, 

ngành tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa đẩy nhanh tiến độ 

thi công kè khắc phục sạt lở đoạn tuyến trên để đảm bảo an toàn giao thông cũng 

như khắc phục, xây dựng lại mương thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất của các 

hộ dân tổ 1, tổ 2 phường Cầu Mây. 

221. Cử tri các xã Bản Cái, Tả Van Chư, Nậm Đét, Hoàng Thu Phố 

huyện Bắc Hà phản ánh hiện nay các xã còn một số thôn bản chưa được phủ 

sóng điện thoại và mạng Internet, hoặc được phủ sóng đến thôn, tuy nhiên do 

địa hình khó khăn, phức tạp đồi núi chia cắt cho nên chỉ bao phủ được khu vực 

nhất định (đầu thôn, hoặc nơi có trạm thu phát…), dẫn đến tỷ lệ dân số được 

sử dụng còn rất hạn chế, tỷ lệ chỉ khoảng 50% số dân sử dụng được, gây khó 

khăn cho Nhân dân khi có nhu cầu tiếp cận internet, khai thác thông tin, phát 

triển kinh tế xã hội và việc học trực tuyến đối với học sinh. Đề nghị tỉnh có 

những giải pháp nhằm tăng diện bao phủ sóng đến các thôn, bản, các vùng 

lõm, các nhóm dân cư, từ đó nâng tỷ lệ người dân được sử dụng điện thoại và 

mạng Internet trên địa bàn huyện Bắc Hà 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Theo rà soát của Sở TT&TT, hiện tại trên địa bàn 04 xã Bản Cái, Tả Van 

Chư, Nậm Đét, Hoàng Thu Phố huyện Bắc Hà có 23 trạm thu phát sóng thông 

tin di động được lắp đặt tại 10 vị trí đảm bảo cung cấp dịch vụ điện thoại di 

động cho 100% số thôn và cung cấp dịch vụ internet băng rộng di động (3G, 

4G) cho 87.5% số thôn (03 thôn chưa đáp ứng bao gồm: thôn Làng Cù xã Bản 

Cái; thôn Nhiều Cù Ván, thôn Xà Ván - Sừ Mần Kháng xã Tả Van Chư). Tuy 

nhiên, đúng theo phản ảnh của cử tri, hạ tầng hiện tại mới chỉ đáp ứng cung cấp 

dịch vụ tại các khu vực trung tâm thôn, khu vực tập trung dân cư chưa đảm bảo 

phủ sóng cho 100% diện tích thôn; vẫn còn một số khu vực bị che khuất, dân cư 

thưa thớt không có sóng hoặc chất lượng phủ sóng kém. 

Để khắc phục tình trạng này, Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp 

viễn thông rà soát hiện trạng, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ của 

hạ tầng viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh (Công văn số 917/STTTT-BCVTCNTT 



 127 

ngày 26/8/2021). Sau khi tiến hành rà soát, các doanh nghiệp đã đề xuất kế 

hoạch phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn tới, 

theo đó đối với các thôn Làng Cù xã Bản Cái; thôn Nhiều Cù Ván, thôn Xà Ván 

- Sừ Mần Kháng xã Tả Van Chư sẽ đầu tư trong giai đoạn 2022-2025. 

- Đồng thời Sở TT&TT đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra 

hiện trạng sử dụng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Tờ trình số 

10/TTr-STTTT ngày 19/01/2022), theo đó sẽ thực hiện việc rà soát, đánh giá hiện 

trạng và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet đến hộ 

gia đình, các cơ sở y tế, giáo dục, trung tâm thôn và UBND cấp xã. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, phương án đề xuất của các doanh nghiệp viễn 

thông và các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông theo Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết 

định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở TT&TT 

sẽ xem xét việc đưa thôn, khu vực chưa có sóng của 04 xã Bản Cái, Tả Van 

Chư, Nậm Đét, Hoàng Thu Phố huyện Bắc Hà vào danh sách đối tượng ưu tiên 

đầu tư hạ tầng. 

222. Cử tri xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn phản ánh, hiện tượng quả 

Hồng non bị rụng do tác động ảnh hưởng của khí thải nhà máy Phân lân nung 

chảy Tân Thượng gây ra. Đề nghị các cơ quan chức năng, các nhà khoa học 

quan tâm nghiên cứu làm rõ 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri xã Tân Thượng, huyện Văn 

Bàn về hiện tượng cây hồng bị rụng quả non, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT kiểm tra thực tế (vào ngày 28/02/2022) tại các vườn hồng về 

chăm sóc, bón phân và đánh giá tình hình sinh trưởng phát triển, tình hình sâu 

bệnh hại. Qua kiểm tra thực tế và trên cơ sở ý kiến phản ánh của cán bộ kỹ thuật 

tại cơ sở, các hộ nông dân, đánh giá sơ bộ như sau: Tại thời điểm kiểm tra và 

thời điểm hồng rụng quả non (tháng 4-7/2021) cây hồng sinh trưởng phát triển 

bình thường, không phát hiện thấy đối tượng sâu, bệnh hại trên cây hồng. Hiện 

tượng rụng quả xảy ra ở cả những vườn hồng được chăm sóc bón phân và những 

vườn hồng chăm sóc theo tập quán, không bón phân. Ngoài cây hồng, một số 

cây ăn quả khác tại khu vực cũng bị ảnh hưởng năng suất (xoài, mít, bưởi, 

trám… bị rụng quả non, một số cây không cho thu hoạch). Do đó, hiện tượng 

quả hồng non bị rụng theo phản ánh của cử tri xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn 

được xác định không phải do chăm sóc hoặc sâu, bệnh hại gây ra.  

Để có cơ sở xác định nguyên nhân gây rụng quả hồng có phải do tác động 

ảnh hưởng của Nhà máy phân lân nung chảy hay không cần phải có các chỉ số 

phân tích, đánh giá về khí thải, chất thải của nhà máy ra môi trường, vì vậy, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông 

nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan, kiểm tra, đánh giá, phân tích các thông 

số kỹ thuật, các chỉ số về chất thải, khí thải của nhà máy ra môi trường và các 
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thông số khác để kết luận chính xác lý do, nguyên nhân gây ra hiện tượng rụng 

quả hồng theo phản ánh của người dân. 

223. Cử tri xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng phản ánh, trước đây chính sách 

Bảo hiểm Y tế đối với thanh niên xung phong được hưởng 100%. Tuy nhiên, 

hiện nay chỉ được hưởng 80% kinh phí khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 

Thanh niên xung phong đều có tuổi cao còn rất ít người và không còn khả năng 

lao động nên gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh kiến nghị Nhà nước quan tâm 

xem xét nâng mức thanh toán Bảo hiểm Y tế lên 100% như trước 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Lao động TBXH nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã tổng hợp, đề xuất Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu đề nghị Chính phủ 

xem xét sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

224. Cử tri xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng kiến nghị: Đối với quân 

nhân hiện nay đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trước đây khi 

còn trong quân ngũ được Bảo hiểm Y tế, sau khi hoàn thành nghĩa vụ không 

được hưởng nữa. Tuy nhiên, các quân nhân này khi về vẫn tham gia lực lượng 

dân quân, lực lượng dự bị động viên, mặt khác đã có công cống hiến tuổi xuân 

xung phong hăng hái lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự, để khích lệ cho 

thế hệ trẻ tiếp bước lên đường bảo vệ Tổ quốc vì vậy đề nghị tỉnh kiến nghị Nhà 

nước quan tâm hỗ trợ một phần Bảo hiểm Y tế đối với quân nhân hoàn thành 

nghĩa vụ trở về địa phương 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Về chế độ Bảo hiểm y tế đối với hạ sĩ quan - binh sĩ tại ngũ được quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: 

HSQ, BS trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thì thân nhân là bố, mẹ đẻ; 

bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con 

đẻ, con nuôi hợp pháp và bản thân được hưởng chế độ BHYT theo quy định của 

Luật BHYT (thời gian 24 tháng) và được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách 

Nhà nước bảo đảm.  

Sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương thì 

không được hưởng chế độ của quân nhân tại ngũ nữa mà phải đăng ký vào 

ngạch dự bị động viên theo Luật Dự bị động viên. 

Đối với Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, 

kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức 

tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 

79/2020/NĐ-CP: Chế độ khám bệnh, chữa bệnh: Được khám, chữa bệnh tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiền ăn bệnh lý theo hóa đơn thu tiền (nếu điều trị 

nội trú); nếu hết thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động 
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viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động mà phải tiếp tục điều trị thì được thanh 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn bệnh lý tối đa không quá 15 ngày. 

Như vậy, hiện nay chưa có quy định hạ sĩ quan - binh sĩ được hỗ trợ 

BHYT khi hết thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật định.  

225. Cử tri các xã Yên Sơn (Bảo Yên), Gia Phú (Bảo Thắng) phản ánh, tại 

điểm a, khoản 4.1, mục 4, Điều 2 Quy định 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban 

Chấp hành Trung ương về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác 

Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở quy định: “Chi 

hỗ trợ chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và 

đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 

khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (thuộc địa bàn khu vực 

III, khu vực II (nếu có) theo quy định của Chính phủ), mức hỗ trợ bằng 3 lần 

mức lương tối thiểu/chi bộ/năm.” Các xã đã về đích nông thôn mới và trở thành 

xã vùng I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025) nên kinh phí chi 

hỗ trợ hoạt động đã bị cắt theo Quy định 99-QĐ/TW và rất khó khăn trong hoạt 

động do địa bàn rộng, điều kiện còn nhiều khó khăn. Hiện nay các chi bộ đều là 

đảng viên nông thôn, kinh phí trích lại ít không đảm bảo cho hoạt động chi bộ. 

Đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét tiếp tục hỗ trợ tiền hoạt động cho 

các chi bộ thôn bản khó khăn tại các xã mới về vùng I 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại  phần II, câu số 164. 

226. Cử tri xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên có ý kiến: Hiện nay, các dân tộc 

thiểu số ở khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg, 

ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ được miễn giảm tiền chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất, được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại khi đi khám chữa bệnh (tại 

Nghị định 45/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử 

dụng đất và các văn bản khác có liên quan) trong khi đó đối với các đối tượng 

là dân tộc Kinh ở khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn lại không được hưởng 

chính sách. Đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương nghiên cứu, bổ sung chính sách 

hỗ trợ đồng đều nhằm đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc cùng sinh sống 

tại nơi có điều kiện như nhau 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tại Điều 11, 12 Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng 

đất ngoài hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn có đối tượng là hộ nghèo, người có 

công với cách mạng và một số đối tượng khác theo quy định. 

Tại Điều 1, 2 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của 

HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ 
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nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn và phụ nữ nghèo sinh con tại các 

cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai, phạm vi và đối tượng hưởng chính 

sách hỗ trợ của Nghị quyết là người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang 

sinh sống ở các xã, phường, thị trấn khu vực III, khu vực II và các thôn, bản, tổ 

dân phố đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các 

quy định hiện hành; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Như vậy, các chính sách trên không chỉ hỗ trợ cho đối tượng là người dân 

tộc thiểu số ở khu vực III mà còn hỗ trợ các đối tượng khác như người Kinh 

thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng.  

Xuất phát từ thực tế trình độ dân trí và điều kiện sinh sống của người dân 

tộc thiểu số. Đảng và Nhà nước ta đã và đang triển khai nhiều chính sách đặc thù 

đối với đồng bào dân tộc thiểu số như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Vì vậy, ý kiến của cử tri đề nghị Trung 

ương nghiên cứu, bổ sung chính sách hỗ trợ đồng đều nhằm đảm bảo sự bình 

đẳng giữa các dân tộc cùng sinh sống tại nơi có điều kiện như nhau đã được thực 

hiện. 

IV. BÁO CÁO SỐ 08/BC-HĐND NGÀY 26/01/2022 CỦA HĐND 

TỈNH 

227. Cử tri thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng phản ánh, 

hiện nay công trình khu dân cư trung tâm xã đang thi công dần đi vào hoàn 

thiện. Tuy nhiên, theo thiết kế hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và thoát 

nước mặt được đổ về điểm là cống qua đường Quốc lộ 4E chảy sang khu 

ruộng nhà ông Ngô Văn Trọng và sang bên kia đường sắt là khu ruộng nhà 

bà Phạm Thị Tính và một số hộ dân khác đang canh tác. Đến nay công trình 

cơ bản đã hoàn thiện nhưng Nhân dân chưa ở thì mới có nước thải của bề 

mặt, sau khi công trình hoàn tất và Nhân dân đến ở thì sẽ phát sinh nước 

thải sinh hoạt cũng đổ về hệ thống thoát nước này sẽ làm ảnh hưởng đến 

môi trường và đời sống sinh hoạt của Nhân dân ở khu vực này. Cử tri thôn 

Nam Hải đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xem xét điều chỉnh hệ 

thống thoát nước thải đấu nối trực tiếp với đường nước thải của Quốc lộ 4E 

chảy ra sông Hồng chứ không để như thiết kế ban đầu của công trình. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Thắng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án san gạt mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực 

trung tâm xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng: Hiện tại, hệ thống rãnh thoát nước khu 

tái định cư liền kề giáp đường Quốc lộ 4E sẽ chảy vào rãnh thoát nước dự án cải 

tạo, nâng cấp Quốc lộ 4E, đoạn từ km0- Km44+600 (Bắc Ngầm - TP Lào 

Cai) chảy ra sông Hồng; hệ thống rãnh thoát nước khu đất biệt thự tạm chảy qua 

cống đường QL4E chảy vào mương tiêu thủy lợi (mương đất) khu vực ruộng 

nhà ông Ngô Văn Trọng và sang bên kia mương tiêu thủy lợi (mương đất) 
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qua đường sắt khu vực ruộng nhà bà Phạm Thị Tính và một số hộ dân đang 

canh tác, rồi chảy ra sông Hồng. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo 

Thắng chỉ đạo cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện dự án san gạt mặt bằng 

và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm xã Sơn Hải, huyện 

Bảo Thắng giai đoạn 2, sẽ thiết kế hệ thống rãnh thoát nước chung chảy ra 

sông Hồng để giải quyết tình trạng trên.  

228. Cử tri Tổ dân phố 1, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng phản 

ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường khu Công nghiệp nhiều năm gần đây đã 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt, người già và 

trẻ em bị bệnh đường hô hấp phải đi viện liên tục, đến nay Tổ dân phố 1 

được sự quan tâm của các cấp, các ngành đã có 70 hộ được đền bù, di 

chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng môi trường của các Nhà máy. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban, ngành sớm xem xét tiếp tục có chính sách di 

chuyển các hộ còn lại của Tổ dân phố số 1 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Trong thời gian qua, để đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho 

UBND huyện Bảo Thắng để tổ chức di chuyển 106 hộ dân tại khu vực tổ 1, tổ 

7. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Bảo Thắng đã triển khai 

thực hiện và đến nay đã tổ chức di chuyển xong 106 hộ dân tại khu vực tổ 1, tổ 

7 thị trấn Tằng Loỏng (khu vực tổ dân phố số 1 có 70 hộ dân và khu vực tổ 7 

có 36 hộ). Đối với các hộ dân còn lại nằm trong phạm vi, khu vực có nguy cơ 

cao ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bảo 

Thắng và các ngành có liên quan rà soát và đưa vào kế hoạch di chuyển theo 

phân kỳ giai đoạn 2021-2025.  

229. Cử tri Lê Quốc Châm, Tổ dân phố 1 thị trấn Tằng Loỏng phản 

ánh, hiện nay, tuyến đường Tỉnh lộ 151 đoạn qua Tổ dân phố 1, thị trấn 

Tằng Loỏng, cống, rãnh thoát nước bị tắc; mỗi khi tưới nước dập bụi, nước 

tràn vào nhà dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp nạo 

vét thường xuyên rãnh thoát nước đường Tỉnh lộ 151 để hạn chế bụi bẩn, ô 

nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tỉnh lộ 151 là tuyến đường giao thông chính kết nối huyện Bảo Thắng với 

huyện Văn Bàn, kết nối 2 tuyến Quốc lộ 4E và Quốc lộ 279. Tuyến có điểm đầu 

Km0+00 tại ngã ba Xuân Giao (giao với Quốc lộ 4E) qua khu công nghiệp Tằng 

Loỏng tại Km10, qua xã Võ Lao tại Km23 và đến cầu Khe Lếch thuộc Quốc lộ 
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279. Đây là tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh Lào Cai, nối các trung 

tâm hành chính, khu công nghiệp với thành phố Lào Cai. 

Hiện nay, đoạn tuyến từ Km0 đến Km5+600 (từ ngã ba Xuân Giao đến 

ngã ba giao với đường Quý Xa - Tằng Loỏng) đang được Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng chỉ đạo triển khai thi công với quy mô xây dựng nền đường rộng 

12m đến 15m, mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 9m.  

Đoạn từ Km5+600 - Km10+300 (từ ngã ba giao với đường Quý Xa - 

Tằng Loỏng đến ngã ba khu vực cổng nhà máy Supe Lân Apromaco) đang được 

UBND huyện Bảo Thắng và các sở ngành có liên quan đang hoàn thiện thủ tục 

chuẩn bị đầu tư nâng cấp với quy mô xây dựng dự kiến như sau: Đoạn từ 

Km5+600 - Km7+400: Chiều rộng nền đường từ 12m đến 15m; chiều rộng mặt 

đường 9m; chiều 6 rộng vỉa hè tùy thuộc vào từng vị trí theo chiều rộng nền 

đường; thiết kế hệ thống chiếu sáng. Đoạn từ Km7+400 - Km10+300: Chiều 

rộng nền đường 7,5m; chiều rộng mặt đường 6,5m. Kết cấu mặt đường thảm bê 

tông nhựa.  

Đoạn tuyến còn lại từ Km10+300 đến Km40 (cầu Khe Lếch) dài 30km, đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây 

dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) theo Quyết 

định số 46/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 với quy mô sửa chữa nền mặt đường và 

công trình thoát nước. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 

khẩn trương làm việc với Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 6 để trình 

Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án, sớm khởi công xây dựng vào cuối năm 

2022. Trong thời gian chờ dự án triển khai thực hiện, yêu cầu Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc công tác 

quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường để đảm bảo đi lại an toàn và 

thuận tiện cho nhân dân.  

230. Cử tri xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng phản ánh, trên địa bàn xã Gia 

Phú từ lâu đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch Khu tiểu thủ công nghiệp Gia Phú, 

nhưng chưa thấy tiến hành đầu tư xây dựng. Đề nghị tỉnh cho biết Khu tiểu thủ 

công nghiệp trên có đầu tư nữa hay không, nếu đầu tư thì đề nghị sớm thực hiện, 

còn nếu không đầu tư nữa thì đề nghị sớm thông báo cho Nhân dân được biết. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

Khu tiểu thủ công nghiệp Gia Phú (nay là CCN Gia Phú) thuộc xã Gia 

Phú, huyện Bảo Thắng đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật tại Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 với diện tích 

11,82ha. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng do vướng mắc quá nhiều 

trong công tác giải phóng đền bù nên không thực hiện được. Đến năm 2021, qua 

quá trình rà soát các CCN trên địa bàn, CCN Gia Phú không còn phù hợp với 

quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương. Do đó, UBND huyện Bảo 

Thắng đã đề nghị loại CCN Gia Phú ra khỏi Quy hoạch phát triển CCN (Báo cáo 

số 326/BC-UBND ngày 24/5/2021).  
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Đến nay, theo đề xuất của UBND huyện Bảo Thắng về phát triển CCN 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

trên địa bàn xã Gia Phú không có CCN. Do đó, từ nay đến hết năm 2030 sẽ 

không đầu tư xây dựng CCN trên địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.  

231. Cử tri xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng phản ánh, hiện nay Bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được liên thông đến tuyến tỉnh, giúp 

nhân dân giảm nhiều thủ tục trong việc lựa chọn cũng như chuyển viện đúng 

tuyến. Tuy nhiên, có một số bất cập đối với việc thông tuyến như sau: Công 

dân đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là tuyến trên (ví dụ như bệnh 

nhân mắc bệnh bẩm sinh nên chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh 

viện Sản Nhi Lào Cai) nhưng khi bệnh nhân mắc một số bệnh nhẹ không 

nhất thiết phải lên tuyến trên điều trị như đã đăng ký khám chữa bệnh ban 

đầu có thể điều trị tại các cơ sở y tế như Trạm y tế xã thì lại không được 

hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế. Để giảm thiểu số lượng bệnh nhân tại các 

bệnh viện tuyến trên và thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh. 

Đề nghị tỉnh chỉ đạo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh các quy định 

liên quan để Nhân dân được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Y tế nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Theo Điều 8, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 

của Bộ Y tế về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban 

đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, việc người dân trên 

địa bàn xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng được đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu 

tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh là do yêu cầu của người dân, được cơ quan BHXH và 

Sở Y tế chấp thuận, tạo điều kiện cho người dân được hưởng dịch vụ y tế tốt 

nhất. Theo Điều 22, Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quốc hội về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, việc người dân đăng kí khám, 

chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh tự ý đi khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến xã 

được xác định là khám, chữa bệnh trái tuyến và không được quy định mức hỗ 

trợ thanh toán, đồng nghĩa người dân sẽ phải chi trả 100% chi phí khám, chữa 

bệnh. 

- Để giảm thiểu số lượng bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến trên và đảm 

bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT, Sở Y tế đề nghị người dân thực 

hiện khám chữa bệnh BHYT đúng nơi đã đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu; căn 

cứ tình trạng, diễn biến người bệnh sẽ được điều trị, chuyển tuyến phù hợp. 

232. Cử tri xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng đề nghị: Tỉnh xem xét sớm 

đầu tư các Trạm thu phát sóng viễn thông tại 02 thôn Nậm Trà, Nậm Phảng. 

Do 02 thôn trên có dân số khoảng 1.500 người và tổng diện tích khoảng 16 

km
2
, nhưng hiện chưa có Trạm thu phát sóng viễn thông, nên việc sử dụng 

điện thoại di động và truy cập mạng Internet cơ bản chưa thực hiện được, 

nên nhân dân rất thiệt thòi. 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Năm 2021, Sở TT&TT đã rà soát hạ tầng viễn thông trên địa bàn xã Gia 

Phú huyện Bảo Thắng, kết quả cụ thể: 14/14 thôn đều có sóng di động, 12/14 

thôn có hạ tầng cáp quang; Tuy nhiên đối với 02 thôn Nậm Trà, Nậm Phảng thì 

tình trạng sóng yếu, chập chờn hoặc không kết nối được dữ liệu xảy ra tại nhiều 

khu vực, nguyên nhân do 2 thôn là thôn đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt, 

giao thông đi lại khó khăn, điện lưới quốc gia chỉ vừa mới được cung cấp nên 

các doanh nghiệp gặp khó khăn khi đầu tư tại khu vực này. Để khắc phục tình 

trạng trên, từ tháng 8/2021 Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông 

trên địa bàn tỉnh khảo sát nhu cầu, các điều kiện vật chất để đầu tư hạ tầng tại 02 

thôn này. 

Tính đến tháng 3/2022, các doanh nghiệp đã thực hiện và đạt kết quả cụ 

thể như sau:  

- VNPT: Đã lắp đặt và đưa vào sử dụng trạm BTS EXP_NAM-

PHANG_LCI (22.299109, 104.059063) tại thôn Nậm Phảng từ ngày 09/3/2022; 

trạm này sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ cho cả 02 thôn Nậm Trà và Nậm Phảng.  

- Viettel: Đang thực hiện thủ tục đầu tư (Trạm BTS LCI0135-11 tọa độ 

22.362173, 104.132664) tại xã Gia Phú, khởi công trong Quý II năm 2022. 

233. Cử tri thị trấn Nông trường Phong Hải và cử tri các xã Thái 

Niên, Xuân Quang (Bảo Thắng) phản ánh, hiện nay, giá thức ăn gia súc, gia 

cầm tăng cao, mà giá bán sản phẩm thịt hơi lại thấp, Nhân dân chăn nuôi bị 

thua lỗ hoặc không có lợi nhuận nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân 

dân. Đề nghị tỉnh quan tâm có giải pháp điều chỉnh bình ổn giá thức ăn 

chăn nuôi để Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, 

Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương tập trung, ưu tiên mọi 

nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, nên việc ban hành riêng chính 

sách hỗ trợ một phần thức ăn chăn nuôi để nhân dân tái đàn vật nuôi là chưa phù 

hợp. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với 

các địa phương nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp hàng 

hóa, trong đó có ưu tiên phát triển 6 sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 10-

NQ/TU (có hỗ trợ cho chăn nuôi lợn) và Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 26). Tại 

kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Nghị quyết số 26 về quy định 

một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh (trong đó có 

chính sách hỗ trợ chăn nuôi). Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hiện 

hành của tỉnh để người dân biết và tiếp cận. Đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo 
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người dân sử dụng nguồn thức ăn tinh tại chỗ, thức ăn xanh và phụ phẩm nông 

nghiệp…; sử dụng các chế phẩm sinh học, ủ thức ăn nhằm giảm chi phí mua 

thức ăn có sẵn trên thị trường. 

234. Cử tri Phạm Thanh Hoàn, Bí thư chi bộ Khu dân cư Khánh Yên, 

Tổ trưởng Tổ dân phố 14, phường Lào Cai, đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp có 

thẩm quyền trả lời cho 11 hộ dân tại ngõ 02, đường Nguyễn Tri Phương, tổ 

14 phường Lào Cai về việc cấp bìa đỏ cho 11 hộ đã kéo dài nhiều năm chưa 

được giải quyết. Đây là nội dung mà cử tri đã kiến nghị nhiều lần và công 

dân đã có đơn thư kéo dài qua nhiều năm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai chỉ đạo các sở ngành có liên quan xem xét giải quyết ý kiến kiến 

nghị của cử tri. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với nội dung đề nghị cấp GCNQSD đất cho các hộ dân tại ngõ 02, 

đường Nguyễn Tri Phương, tổ 14, phường Lào Cai, là xã viên HTX tiểu thủ 

công Mỹ nghệ XNK Nhật Anh, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề xuất, tham mưu phương án giải quyết tại các Văn bản số 

2569/UBND-TNMT ngày 15/6/2021 và Văn bản số 341/UBND-TCD ngày 

02/7/2021. Do vậy, nội dung đề nghị đang được Sở Tài nguyên và Môi trường 

giải quyết. Ngày 15/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-

UBND về việc thành lập Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện rà 

soát, đề xuất phương án giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến lõi 

đất của Hợp tác xã Tiểu thủ công mỹ nghệ xuất nhập khẩu Nhật Anh. Hiện nay, 

Tổ công tác và Tổ chuyên viên đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành phố 

nghiên cứu đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết liên quan lõi 

đất của Hợp tác xã Tiểu thủ công mỹ nghệ xuất nhập khẩu Nhật Anh và sẽ thông 

tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất.  

235. Cử tri Phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh xem xét 

có chính sách đặc thù, được giãn nợ tiền nộp thuế đất như: Nộp từ 2 đến 3 

lần trong vòng từ 01 đến 03 năm cho người dân thuộc các dự án được cấp 

đất tái định cư. Lý do, thuế đất cao so với thu nhập của đa số người dân nên 

khi được cấp đất đền bù tái định cư, người dân khó có khả năng nộp thuế 01 

lần vào lần đầu.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ điểm 1 và điểm 3, Điều 1, Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 

26/10/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 16, Nghị định số 45/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ 

nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, các 
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nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn 

kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được 

ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về người có công. 

Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dận tộc 

thiểu số hoặc gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã 

được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

… 

3. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là 

hộ gia đình, cá nhân) được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có 

quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 

không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này. 

…. 

Nội dung câu hỏi của cử tri chưa cụ thể, do đó Cục Thuể tỉnh trả lời 

theo nguyên tắc như sau: 

Trường hợp nếu hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng; 

hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số thì được ghi nợ 

tiền tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai và được trả nợ dần 

trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm trong thời hạn 

05 năm này. 

236. Cử tri Phường Phan Si Păng tiếp tục phản ánh, dự án Khu hành 

chính mới và khu Tây Bắc còn nhiều vướng mắc trong việc đền bù giải 

phóng mặt bằng, nhiều người dân không đồng thuận do giá đền bù quá thấp 

so với giá thuế đất. Vì vậy, cử tri Phường Phan Si Păng tha thiết đề nghị 

tỉnh xem xét có điều chỉnh giá đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi tương 

đương với giá đền bù năm 2019.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Giá đất để bồi thường về đất (giá đất cụ thể áp dụng đối với từng dự án tại 

thời điểm thu hồi đất) và giá đất để thực hiện hỗ trợ về đất (giá đất trong bảng 

giá đất) đã được tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, xây dựng phương 

án giá đất, trình thẩm định và phê duyệt giá đất để thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng (GPMB), các dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và các dự án 

trên địa bàn thị xã Sa Pa nói riêng, quá trình xây dựng giá các loại đất được thực 
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hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa 

phương. Trong đó, căn cứ theo tình hình thực tế tại thị xã Sa Pa, UBND tỉnh đã 

quy định giá đất bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp cao hơn so với các 

huyện, thành phố khác trên địa bàn tỉnh từ 1,3 đến 1,5 lần. Vì vậy, việc đề nghị 

điều chỉnh giá đất nông nghiệp là không có cơ sở xem xét.  

237. Cử tri Phường Sa Pả, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn tăng cường công tác giám sát việc triển khai các dự án, 

các công trình đầu tư trên địa bàn, thông tin về dự án cần được triển khai 

sớm và minh bạch đến người dân để đảm bảo chính sách an sinh cho người 

dân trên địa bàn.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thị xã Sa Pa nghiên cứu, trả lời như sau: 

- UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đề nghị 

HĐND thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công 

trình đầu tư theo phân cấp trên địa bàn thị xã Sa Pa, qua giám sát cũng đã 

phát hiện những sai sót và đề nghị chủ đầu tư khắc phục để đảm bảo chất 

lượng công trình; đồng thời cũng yêu cầu HĐND, UBMTTQ các xã, phường 

tăng cường công tác giám sát, giám sát cộng đồng phát hiện những công 

trình chưa đảm bảo yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo 

quy định. 

- Đối với việc thông tin về dự án triển khai: Các dự án trên địa bàn thị 

xã đều được UBND thị xã chỉ đạo triển khai thực hiện đúng trình tự quy 

định hiện hành của pháp luật. Khi lập nhiệm vụ quy hoạch và phương án 

quy hoạch đều xin ý kiến nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Các dự án quy hoạch do UBND thị xã được giao làm chủ đầu tư trước 

khi trình UBND tỉnh phê duyệt đều tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư và 

trong vòng 30 ngày sau khi được phê duyệt đều tổ chức họp công bố theo 

một trong các hình thức: Tổ chức buổi họp dân và công bố công khai nội 

dung đồ án quy hoạch được phê duyệt; cắm biển, bảng công khai đồ án quy 

hoạch tại thực địa; lưu hồ sơ quy hoạch tại trụ sở UBND các cấp, các cơ 

quan chuyên môn để trả lời nhân dân và các tổ chức có liên quan khi có yêu 

cầu; thông báo công khai nội dung đồ án qua các phương tiện thông tin đại 

chúng… Những hộ dân thuộc vùng dự án đều được tham gia ý kiến về quy 

hoạch (hoặc điều chỉnh quy hoạch), phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các cá nhân tổ chức có nhu cầu 

đầu tư đều có thể mua hồ sơ để tham gia lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 

238. Cử tri phường Sa Pả đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo dứt điểm việc 

tranh chấp đất đai trên núi Hàm Rồng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp 

luật và chất lượng công tác hành pháp.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND thị xã Sa Pa nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Theo Kết luận số 01/KL-TT ngày 08/01/2020 của Thanh tra tỉnh Lào 

Cai về việc thanh tra đất đai khu du lịch sinh thái Hàm Rồng thì trong tổng 

số 81,92 ha đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty 

Cổ phần du lịch Cao su Hàm Rồng năm 2007, trong đó có 17,37 ha có hồ sơ 

thống kê bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện giải phóng mặt bằng dự 

án danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng xuất hiện vướng mắc trong 

việc xác định diện tích chồng lấn của 04 hộ dân với diện tích 17,37ha. 

UBND thị xã đã thành lập tổ công tác để rà soát, xác định diện tích của hộ 

gia đình cá nhân nêu trên để có căn cứ xác định diện tích bồi thường cho các 

hộ dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

Đối với việc giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai tại khu vực này, 

UBND thị xã đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn tham mưu 

xử lý, trong đó giao Công an thị xã nắm bắt tình hình, điều tra xử lý các 

trường hợp lấn chiếm đất, chống đối người thi hành công vụ, đảm bảo an 

ninh trật tự khu vực núi Hàm Rồng; UBND phường Sa Pa chủ trì, phối hợp 

với Hạt Kiểm lâm, Công an thị xã, Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Hàm 

Rồng thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai trên diện 

tích của Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, tham mưu xử lý theo 

quy định, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải thông tin, báo cáo Thường 

trực UBND thị xã để chỉ đạo lực lượng phối hợp kịp thời.  

Hiện tại UBND thị xã đang xây dựng đề án giải thể Ban Quản lý Khu 

du lịch sinh thái Hàm Rồng gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan; sau 

khi UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương, UBND thị xã sẽ bàn giao lại nguyên 

trạng cho đơn vị tiếp quản khai thác, sử dụng theo quy định. 

239. Cử tri xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn phản ánh, hiện nay xe vận tải 

chở quặng chạy trên tuyến đường 151 rất nguy hiểm do có nhiều hộ dân 

sinh sống hai bên đường và trên trục đường 151 có các Trường học nên rất 

nguy hiểm cho các cháu học sinh mỗi khi đến trường và tan trường. Hiện 

nay, tuyến đường Quý Sa - Tằng Lỏng đã thi công xong đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo để cho xe vận chuyển quặng chạy tại tuyến Quý Sa - Tằng Lỏng đảm 

bảo an toàn cho các cháu học sinh.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tỉnh lộ 151 là tuyến đường huyết mạch của trục giao thương hàng hoá và 

đi lại của người dân giữa huyện Bảo Thắng - Văn Bàn - Bảo Yên (đi qua trung 

tâm 06 xã). Ngoài các phương tiện vận chuyển quặng trên tuyến (chủ yếu 

phương tiện vận chuyển quặng của mỏ Quý Sa và Tam Đỉnh về Khu Công 

nghiệp Tằng Loỏng với thời gian vận chuyển trong khoảng 7-8 ngày/tháng) còn 

bao gồm rất nhiều phương tiện chở các mặt hàng khác và phương tiện cá nhân 

nên lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này luôn rất cao. 
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Để đảm bảo an toàn giao thông và giảm mật độ giao thông trên tuyến 

ĐT151; đảm bảo tuyến Quý Sa - Tằng Loỏng (ĐT162) với mục tiêu là trục 

liên kết giữa nguồn vật liệu (các mỏ quặng) và các nhà máy sản xuất (khu 

công nghiệp Tằng Loỏng), trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở 

GTVT-XD phối hợp với Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương khi 

tham mưu cấp phép vận chuyển quặng sẽ ưu tiên phương án lưu thông trên 

tuyến đường Quý Sa - Tằng Loỏng (ĐT162) nhằm giảm tải lưu lượng 

phương tiện lưu thông trên tuyến ĐT151.  

Chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh như Phòng Cảnh sát giao 

thông Công an tỉnh, Công an huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Thanh tra Sở 

GTVT-XD tăng cường công tác kiểm soát tải trọng, xử lý các vi phạm chạy 

quá tốc độ cho phép, làm rơi vãi đất, đá ra đường gây bụi bẩn, mất trật tự 

ATGT; xử lý các phương tiện chạy không đúng phương án vận chuyển đã 

được cấp phép. 

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT-XD, các cơ quan quản lý 

đường bộ, chủ đầu tư các dự án nâng cấp sửa chữa, mở rộng mặt đường trên 

tuyến ĐT151 đôn đốc các nhà thầu đang thi công trên tuyến nhanh chóng 

hoàn thiện các hạng mục thi công và thực hiện nghiêm các phương án đảm 

bảo an toàn giao thông; chỉ đạo các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên thực 

hiện theo đúng quy định. 

240. Cử tri xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn đề nghị UBND tỉnh xem xét 

thanh toán chế độ chính sách lần đầu đối với những người đến công tác tại 

vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 

cho viên chức thuộc Y tế xã Nậm Mả gồm: (1) ông Lương Văn Thinh, (2) bà 

Lương Thị Nga, (3) bà Đỗ Thị Ngà, (4) bà Phạm Thị Hảo. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Y tế nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Trường hợp của bà Đỗ Thị Ngà và bà Phạm Thị Hảo: Đã được phê duyệt 

hưởng chế độ lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của 

Chính phủ tại Quyết định số 139/QĐ-SYT ngày 15/02/2022 của Sở Y tế. 

- Trường hợp bà Lương Thị Nga: Sở Y tế đã nhận được Tờ trình của 

Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn đề nghị hưởng chế độ lần đầu theo Nghị định 

số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ, hiện tại Sở Y tế đang 

trong quá trình thẩm định hồ sơ. 

- Trường hợp ông Lương Văn Thinh: Sở Y tế chưa nhận được văn bản 

đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Văn Bàn. 

241. Cử tri xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn phản ánh, hiện nay mức 

giá thu tiền sử dụng nước sinh hoạt của người dân tăng nhưng chất lượng 

nước chưa đảm bảo. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty cấp nước sạch tỉnh Lào 

Cai xem xét đảm bảo chất lượng nước cho người dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh nghiên 

cứu, trả lời như sau: 

Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn đã phối hợp các đơn vị liên 

quan và UBND xã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường công trình, kết quả cụ 

thể như sau:  

- Công trình CNSH trung tâm xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn được 

đầu tư xây dựng năm 2010, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 600 hộ dân của 10 

thôn và các cơ quan, trường học trên địa bàn xã, chất lượng nước của công trình 

là nước hợp vệ sinh; công trình được giao cho UBND xã Khánh Yên Hạ quản lý 

khai thác. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng công trình đã bị xuống cấp, nguồn 

nước thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô, nhiều đoạn ống bị hỏng.  

- Đến năm 2018, công trình được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng và 

bàn giao đưa vào sử dụng năm 2019, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 

khoảng 780 hộ dân (3.930 nhân khẩu) của các thôn và các cơ quan, trường học 

thuộc xã Khánh Yên Hạ, công trình được đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý, khử 

trùng nước, chất lượng nước sau khi xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y 

tế; công trình sau khi được đầu tư nâng cấp được giao Trung tâm Nước sạch và 

VSMT nông thôn quản lý, khai thác (theo Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 

08/11/2018 của UBND tỉnh). Công trình thực hiện thu tiền sử dụng nước theo 

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh. 

- Công tác quản lý, vận hành công trình của tổ quản lý, vận hành công 

trình vẫn đang thực hiện đúng theo quy trình vận hành đã được hướng dẫn, lưu 

lượng hóa chất để khử trùng nước đảm bảo đúng theo quy định. Chất lượng 

nước sau khi xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế (được lấy mẫu và xét 

nghiệm đánh giá chất lượng nước theo định kỳ 3 tháng/lần).  

- Công tác thu tiền sử dụng nước từ công trình đang thực hiện theo Quyết 

định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh. Mức thu tiền sử 

dụng nước bình quân của công trình tăng từ 3.100 đồng/m3 lên 3.700 đồng/m3 

(bắt đầu thay đổi từ tháng 01/2022) là do xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn 

chuyển từ Khu vực II lên Khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 

III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025).  

V. THÔNG BÁO SỐ 95/TB-MTTQ-BTT NGÀY 02/12/2021 CỦA ỦY 

BAN MTTQ TỈNH 

242. Trước diễn biến phức tạp và tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 

trên phạm cả nước, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng 

tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường 

đầu tư cho tuyến y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 

tiêm vắc-xin cho người dân, nhất là vắc-xin cho người dưới 18 tuổi; quan tâm 

có chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân cho doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 được vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh 
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doanh, giải quyết thấu đáo các vấn đề an sinh xã hội, lao động việc làm; quan 

tâm giải quyết các chính sách giúp đỡ những người trở về quê từ vùng dịch sớm 

ổn định việc làm và đời sống. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Y tế nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong thời gian qua số ca mắc Covid-19 trên phạm vi cả nước liên tục gia 

tăng, trong đó có tỉnh Lào Cai và có sự xuất hiện song song của các biến chủng 

3 Delta, Omicron, Omicron BA.2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm kiểm soát dịch bệnh như, 

Công văn số 583/UBND-VX ngày 16/02/2022; Công điện số 02/CĐ-UBND 

ngày 19/02/2022; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 23/02/2022; Văn bản số 

826/UBND-VX ngày 05/3/2022,… trong đó để kiểm soát dịch bệnh đã hạn chế 

một số hoạt động không thiết yếu, cho học sinh học tập trực tuyến… Việc đẩy 

mạnh công tác tiêm phòng Covid-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu trong 

công tác phòng chống dịch bệnh; với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng đối tượng” để tiêm, do đó tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo để đẩy nhanh 

tiến độ tiêm phòng vắc xin Covid-19 ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 

28/01/2022 về tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mùa xuân 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thông báo Kết luận số 16-TB/BCĐ của Ban chỉ đạo 

phòng chống Covid-19 ngày 23/02/2022 thông báo ý kiến kết luận của thường 

trực Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 23/02/2022; 

Công văn số 844-CV/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về tiêm vắc xin và một 

số biện pháp đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 480/UBND-

VX ngày 09/02/2022; Công văn số 763/UBND-VX ngày 01/3/2022… Hiện nay, 

trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên 

chưa tiêm, tiêm chưa đủ mũi. Đồng thời tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại (mũi 3) 

cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Đối với công tác tiêm vắc xin cho trẻ em, hiện 

nay đã thực hiện công tác thống kê số đối tượng trẻ từ 5-11 tuổi trên địa bàn tỉnh 

là 116.345 trẻ, hiện đang triển khai tiêm chủng. 

Chính sách hỗ trợ người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, số 

126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ đã hết thời hạn hỗ trợ (tính đến 

ngày 31/12/2021) và hết hạn tiếp nhận hồ sơ (hết ngày 31/01/2022). Chính sách 

giúp người sử dụng lao động được hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả 

lương phục hồi sản xuất nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 38 Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021; khoản 22 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-

TTg ngày 06/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ thì thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022. Thời điểm hiện tại, 

Trung ương và tỉnh Lào Cai chưa có chủ trương ban hành các chính sách hỗ trợ 

tương tự như các chính sách đã thực hiện trước đó. 

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh được giao chủ trì kết nối với 

các địa phương trong tỉnh và các Tập đoàn, Công ty, Doanh nghiệp trong và 
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ngoài tỉnh  để tìm kiếm, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động lao động 

trở về từ vùng dịch nói riêng và lao động của tỉnh nói chung. Định kỳ, Trung 

tâm thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động gửi tới UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 02 lần/1 quý đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trung 

tâm, trên Sàn giao dịch việc làm.... Do đó, đề nghị cử tri liên hệ với UBND cấp 

xã, hoặc Phòng Lao động-TBXH, hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (địa 

chỉ: số 017, đường  Lê  Ngọc  Hân,  phường  Phố  Mới, thành phố Lào Cai, số 

điện thoại: 0214.3832.233) để được hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết. 

243. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng 

chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đã 

được phê duyệt; đồng thời quan tâm bổ sung vốn để tiếp tục triển có hiệu quả 

các nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng, hệ thống điện lưới 

Quốc gia, công trình nước sạch, các tuyến đường giao thông liên bản, liên xã, 

vùng kinh tế động lực, địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, để Nhân dân thuận tiện 

trong việc đi lại, phát triển sản xuất và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

* Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng chỉ 

đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy 

nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đã được phê 

duyệt: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian quan, UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo các khó khăn, vướng mắc 

trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, họp nghe và đề xuất các giải pháp 

xử lý cụ thể. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà 

soát hồ sơ thu hồi đất của từng thửa đất thu hồi, tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân bàn giao đất để quản lý theo quy định. Trường hợp 

các hộ gia đình, cá nhân cố tình lấn chiếm, không tự nguyện tháo dỡ thì cần xây 

dựng phương án tổ chức cưỡng chế, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật. 

* Quan tâm bổ sung vốn để tiếp tục triển có hiệu quả các nội dung thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng, hệ thống điện lưới Quốc gia, công 

trình nước sạch, các tuyến đường giao thông liên bản, liên xã, vùng kinh tế động 

lực, địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, để Nhân dân thuận tiện trong việc đi lại, 

phát triển sản xuất và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn: 

Giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 03 Chương 

trình MTQG (Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN, Chương 

trình Giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới); 

đến nay có 02 Chương trình MTQG (phát triển KTXH vùng DTTS&MN và 
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Chương trình Giảm nghèo bền vững). Để đẩy mạnh triển khai, lồng ghép hiệu 

quả các nguồn vốn đầu tư từ các Chương trình MTQG, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ  trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan rà soát các nguồn vốn 

đầu tư giai đoạn 2021-2025 để tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 

593/UBND-TH ngày 17/02/2022 về việc thống nhất giao danh mục chuẩn bị đầu 

tư các công trình hạ tầng thiết yếu cho cơ sở giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 

437/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2022-2025.  

Đến nay, UBND các cấp (xã, huyện) đang rà soát nhu cầu, danh mục đầu 

tư tổng thể các lĩnh vực hạ tầng ở cơ sở (đường giao thông, điện lưới, nước sinh 

hoạt, thủy lợi, nghĩa trang, bãi rác,…), đề xuất đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về thực hiện các 

chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các 

cấp, các ngành tích cực triển khai, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 

từ các Chương trình mục tiêu quốc gia cùng nguồn vốn các chương trình dự án 

khác để tập trung thực hiện hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội.  

244. Hiện nay, việc thực hiện sáp nhập thôn bản, tiểu khu, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết của HĐND tỉnh gặp một số khó khăn, bất 

cập. Sau sáp nhập, có nơi nhà văn hóa không sử dụng, nhưng cũng có nơi người 

dân vẫn thiếu nơi sinh hoạt do khi sáp nhập số lượng người dân quá đông, 

không bảo đảm... Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng và chính 

quyền các địa phương tiếp tục nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người 

dân, đánh giá những khó khăn tại các bản sau khi sáp nhập để đầu tư xây dựng 

nhà văn hóa phù hợp làm nơi sinh hoạt cho Nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

- Ngày 09/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản 

số 743/SVHTTDL-NSVH&GĐ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 

triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hóa khu dân cư năm 2020, trong đó 

hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổng 

hợp, lập danh sách các nhà văn hóa cộng đồng dôi dư sau sáp nhập, các nhà 

không còn nhu cầu sử dụng báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh. Trên địa bàn toàn tỉnh có 98 nhà văn hóa dôi dư sau sáp 

nhập thôn, tổ dân phố đề nghị thanh lý (Si Ma Cai 03 nhà, Mường Khương 13 

nhà, Bảo Thắng 02 nhà, Bảo Yên 26 nhà, Văn Bàn 22 nhà, Bát Xát 8 nhà, Bắc 

Hà 19 nhà, thị xã Sa Pa 5 nhà); 333 nhà văn hóa sau khi sáp nhập thôn, tổ dân 

phố có diện tích, quy mô xây dựng không phù hợp với quy mô dân số sau khi 

sáp nhập thôn, tổ dân phố, vị trí không phù hợp cần nâng cấp, sửa chữa mở rộng 

diện tích nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt ở khu dân cư (gồm huyện Bảo 

Thắng 50 nhà, Bát Xát 34 nhà, Si Ma Cai 31 nhà, Bảo Yên 53 nhà, Mường 
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Khương 34 nhà, Bắc Hà 64 nhà, thị xã Sa Pa 28 nhà, thành phố Lào Cai 7 nhà, 

Văn Bàn 68 nhà). 

- Ngày 18/9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo 

thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở ngành liên quan 

xin ý kiến về việc thanh lý tài sản trên đất và đất nhà văn hóa dôi dư sau sáp 

nhập và nhà văn hóa không sử dụng để thu hồi tài sản, tái đầu tư xây dựng mới 

nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư đạt chuẩn theo quy mô dân số sau khi sáp 

nhập thôn, bản, tổ nhân dân (Báo cáo số 295/BC-SVH ngày 21/10/2020 của Sở 

VHTTDL về kết quả thực hiện chính sách đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng 

đồng khu dân cư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai).  

245. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những 

chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp; đất đai sử dụng ngày càng hiệu quả, 

cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị tỉnh cần có hoạch định chiến 

lược trong việc sử dụng đất đai và khai thác khoáng sản một cách hợp lý, bảo 

đảm sự quản lý của Nhà nước về đất đai và khoáng sản, tránh để xẩy ra tình 

trạng sử dụng đất đai không đúng mục đích, không đúng quy hoạch, khai thác 

cát, đá, tài nguyên rừng một cách bừa bãi; chỉ đạo các địa phương quan tâm 

sớm quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Hiện nay, quy hoạch khoáng sản tỉnh, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh 

đang thực hiện việc tích hợp vào quy hoạch chung tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, Sở 

Tài nguyên và Môi trường và Sở Công Thương đã tham mưu tham gia ý kiến 

vào nội dung dự thảo các Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các 

loại khoáng sản (như quặng sắt, quặng đồng, vàng và apatit,...) do Bộ Công 

Thương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, 

tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, 

người dân nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ khoáng sản và tài nguyên đất, sử 

dụng đất đúng mục đích. 

+ Tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành; các cơ chế, 

chính sách của Trung ương áp dụng tình hình thực tế tại địa phương để nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý khoáng sản và tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các khu 

vực khai thác, chế biến khoáng sản (tuyển quặng đồng Sin Quyền, huyện Bát 

Xát; tuyển quặng đồng Tả Phời, TP Lào Cai; khai thác quặng vàng, quặng sắt, 

huyện Văn Bàn,...); an toàn các bãi thải, hồ chứa quặng đuôi đảm bảo không để 

xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập; Thường xuyên kiểm tra việc cấp giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, không để tình trạng chuyển đổi đất 

không đúng mục đích. 

+ Tăng cường phối hợp giữa các tỉnh giáp ranh trong việc công tác quản lý 

nhà nước về bảo vệ khoáng sản, đất đai như kiểm soát và ngăn chặn việc khai 

thác khoáng sản trái phép và lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích. 

+ Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương, xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai trên địa 

bàn; gắn trách nhiệm của Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản; trường hợp để xảy ra sai phạm 

không xử lý, không kịp thời xử lý, xử lý không dứt điểm thì người đứng đầu các 

địa phương phải bị xử lý kỷ luật theo quy định. Đồng thời định kỳ hàng năm, 

UBND cấp huyện phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, tổng 

hợp, báo cáo Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo. 

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai hóa thông tin trên môi trường 

điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho cá tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục 

hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý. 

+ Tiếp tục rà soát, kiến nghị với các cơ quan Trung ương để sửa đổi, bổ 

sung các quy định của pháp Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan mà còn chồng chéo, mâu thuẫn. 

246. Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục rà soát, 

quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo 

dục; cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giáo dục nghề 

nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong những năm qua tỉnh đã có nhiều ưu tiên nguồn lực đầu tư cho sự 

nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Năm 2021, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 08/3/2021 về việc thực hiện Đề án 6 

"Đề án đổi mới, phát triển, nâng cao cao chất lượng giáo dục toàn diện - nguồn 

nhân lực - khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025. Về phát triển nguồn 

nhân lực UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng Đề án 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050.  

247. Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các biện 

pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, sử dụng 

ma túy, đánh bạc, cầm đồ, hoạt động “tín dụng đen” nhằm bảo đảm an ninh trật 

tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao Công an tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong năm 2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công 

an các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của 

Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; triển khai, 

thực hiện quyết liệt các Chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm (PCTP) ngay từ những tháng 

đầu năm. Trọng tâm là Chiến lược quốc gia PCTP giai đoạn 2016-2025 và định 

hướng đến năm 2030; triển khai Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ 

Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của 

Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP 

trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của 

UBND tỉnh về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. 

Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, đặc biệt là những vấn đề 

nổi lên ở địa bàn; tham mưu chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả 

các vụ việc phức tạp về ANTT và xây dựng lực lượng, đặc biệt là Công an xã, 

thị trấn chính quy. Qua đó, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ 

vững ổn định, góp phần bảo đảm ANTT trong tình hình mới.  

Đặc biệt năm 2021, đã tập trung triển khai các kế hoạch PCTP, bảo vệ 

tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương, trọng tâm là: 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, kết quả: Tội phạm về trật 

tự xã hội: Đã điều tra làm rõ 259/278 vụ, đạt 93% (tỷ lệ tội phạm giảm 13% so 

với cùng kỳ 2020), bắt, lập hồ sơ xử lý 338 đối tượng; trong đó: 39/39 vụ rất 

nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%. Khởi tố điều tra: 235 vụ/458 

bị can; đấu tranh triệt xóa 26 băng, nhóm tội phạm, bắt xử lý 157 đối tượng liên 

quan các hoạt động cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, tiêu thụ 

tài sản do người khác phạm tội mà có; phát hiện, bắt xử lý 36 vụ/195 đối tượng 

về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khởi tố: 23 vụ/140 bị can. Triệt phá 01 

đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại thành phố Lào 

Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bảo Thắng, kết quả bắt, khởi tố 32 bị can; Tội phạm về 

ma túy: Phát hiện bắt xử lý 278 vụ/ 387 đối tượng (tăng 63 vụ = 29,3%, 85 đối 

tượng so với cùng kỳ 2020). Vật chứng thu giữ: 59,8 kg ma túy các loại (27kg 

Hêrôin, 24kg ma túy tổng hợp, 7,8kg thuốc phiện, 170kg + 783 cây thuốc phiện, 

23 xe mô tô, 05 ô tô, 156 điện thoại và một số tài liệu liên quan)... Qua đó góp 

phần ổn định ANTT trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội của địa phương.  

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên 

địa bàn tỉnh sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp; để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an 

tỉnh tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

- Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả 

các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các 

luật, nghị định, quy định mới của pháp luật trong đấu tranh PCTP, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội.  
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật. Đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền để tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và phát huy 

được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Kết hợp 

đồng bộ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; kịp thời có biện 

pháp tuyên truyền, giáo dục những đối tượng có nguy cơ mắc vào các tệ nạn xã 

hội, những người lao động tự do, thất nghiệp; thanh thiếu niên, học sinh, sinh 

viên bỏ học, bỏ nhà tụ tập, lang thang... có nguy cơ cao phạm tội và vi phạm 

pháp luật. Phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức tha hóa biến 

chất, vi phạm pháp luật. 

- Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, phấn đấu làm giảm ít nhất 5% 

tội phạm về trật tự xã hội, triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công 

trấn áp tội phạm không để hình thành băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ 

chức, lộng hành, gây dư luận xấu; tiếp tục triệt phá các đường dây, tụ điểm, địa 

bàn phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả tội 

phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường, công nghệ cao. 

- Nâng cao hiệu quả công tác bắt, điều tra, xử lý tội phạm, không để tình 

trạng oan sai xảy ra. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, 

kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực, tiếp 

tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp.  

- Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong PCTP và vi phạm pháp luật, 

nhất là với các lực lượng chức năng Trung Quốc.  

- Tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đáp ứng yêu 

cầu công tác PCTP. 

248. Tình trạng ô nhiễm môi trường do khói bụi, nước thải, rác thải tại 

một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình chăn nuôi xử lý chưa đạt yêu cầu 

đã xả thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe, đời 

sống của Nhân dân. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, nhập lậu, không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác vẫn lưu thông ngoài thị trường. Đề nghị 

tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương xử lý 

nghiêm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về bảo vệ 

môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương nghiên 

cứu, trả lời như sau: 

* Trong thời gian qua, để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Kế 

hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm 

cả các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh 
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một số cơ sở sản xuất chăn nuôi đã chấp hành các quy định pháp luật về môi 

trường vẫn còn có những cơ sở chưa chấp hành nghiêm túc, quá trình hoạt động 

vẫn còn một số tồn tại, như: Chưa thực hiện chương trình quan trắc giám sát 

định kỳ về môi trường; thực hiện không đúng nội dung cam kết trong báo cáo 

Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; đi vào hoạt động nhưng chưa 

có giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 

vận hành dự án,.. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

yêu cầu các cơ sở chăn nuôi khắc phục các tồn tại nhằm giảm thiểu nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường 

tiếp tục kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, quy mô hộ gia đình theo phân cấp tại 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

* Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường, trong năm 2021 đã xây dựng 

và triển khai 05 kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường theo định hướng của 

Tổng cục QLTT và chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương; tham gia trên 20 

đoàn kiểm tra liên ngành trong các lĩnh vực ATTP, đo lường, chất lượng hàng 

hóa, phòng chống dịch bệnh,... trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Kết 

quả: Thực hiện kiểm tra 798 lượt/vụ (bằng 88,3% so với CK năm 2020); xử lý vi 

phạm: 308 vụ (bằng 84,8% so với CK 2020); Tổng giá trị xử lý: 4.515.525.000 

đồng (tăng 23,9% so với CK 2020); Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước: 

2.089.613.000 đồng (tăng 26,3% so với CK năm 2020). Riêng địa bàn thành phố 

Lào Cai: Kiểm tra 321 lượt vụ, số vụ vi phạm: 104 vụ; số tiền xử phạt VPHC: 

580.375.000 đồng; giá trị hàng hoá vi phạm: 1.372.391.000 đồng; hàng đã bán 

sung quỹ nhà nước 271.941.000 đồng; trị giá hàng tiêu huỷ: 1.029.861.000 

đồng.  

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Cục QLTT tiếp tục chủ động triển 

khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 

về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, góp phần tăng thu 

cho ngân sách nhà nước; ngăn chặn kịp thời tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng 

giá bất hợp lý, lợi dụng dịch bệnh nhằm trục lợi. Đồng thời, thông qua công tác 

kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ 

chế chính sách để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn; 

đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, các doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành hàng, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

chính sách pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh để nâng cao ý thức người 

dân về tác hại của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với xã 

hội và khuyến khích mọi người dân không bao che, tiếp tay cho hành vi buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tích cực báo tin tố giác về hành vi vi phạm 

tại địa phương để các lực lượng chức năng phối hợp xử lý kịp thời./. 
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