
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Lào Cai, ngày        tháng 01 năm 2022 
  

V/v giải quyết, trả lời kiến nghị cử 

tri bổ sung sau kỳ họp thứ ba, 
HĐND tỉnh khóa XVI 

 

Kính gửi: - Các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính,  Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và 
PTNT, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nội vụ, 

BQL Khu kinh tế, Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bảo Thắng, 

Văn Bàn, Sa Pa, Lào Cai. 
  

Thực hiện nội dung Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 26/01/2022 của 
HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri bổ sung sau kỳ họp thứ ba, 
HĐND tỉnh khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì giải quyết, trả lời các kiến nghị 
của cử tri: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giải quyết, trả 

lời dứt điểm các kiến nghị của cử tri, gửi kết quả đến UBND cấp huyện nơi cử 
tri kiến nghị; đồng thời xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2022, bản mềm gửi vào địa chỉ: phongktn-

skhdt@laocai.gov.vn 

Lưu ý: Trả lời ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm câu hỏi; những nội 
dung mà nguồn lực, thời gian, điều kiện chưa thể thực hiện được thì cũng trả 

lời dứt điểm là không thực hiện được ở thời điểm hiện nay.  

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Văn bản này)  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: (1) Thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc 
giải quyết, trả lời các kiến nghị. Trường hợp có thay đổi cơ quan chủ trì giải 
quyết các kiến nghị của cử tri, ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho 

các cơ quan, đơn vị. (2) Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo (cùng Văn bản số 
177/UBND-TH ngày 14/01/2022) gửi UBND tỉnh trước ngày 22/3/2022. 

Căn cứ nội dung văn bản, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TT. UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu VT, TCD, TH2. 
 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
(Đã ký) 

 
 

 
Phan Quốc Nghĩa 

mailto:phongktn-skhdt@laocai.gov.vn
mailto:phongktn-skhdt@laocai.gov.vn


PHỤ LỤC 

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

(Kèm theo Văn bản số:           /UBND-TH ngày         /01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) 

 

STT Nội dung Cơ quan chủ trì  Cơ quan phối hợp 

1.  

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. 

Sở Giao thông vận tải - Xây 
dựng 

Sở Nông nghiệp và PTNT, 
UBND huyện Bảo Thắng 

2.  

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 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

BQL Khu kinh tế, UBND 
huyện Bảo Thắng 

3.  

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 

Sở Giao thông vận tải - Xây 
dựng 

UBND huyện Bảo Thắng 
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STT Nội dung Cơ quan chủ trì  Cơ quan phối hợp 

bẩn, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân. 

4.  

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. 

Sở Công Thương 
Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
UBND huyện Bảo Thắng 

5.  

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. 

Sở Y tế UBND huyện Bảo Thắng 

6.  

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 
km2, 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. 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

UBND huyện Bảo Thắng 

7.  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 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Công Thương, UBND 
huyện Bảo Thắng 
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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. 

8.  

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. 

UBND thành phố Lào Cai Sở Tài nguyên và Môi trường 

9.  

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.  

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Tài chính, UBND thị xã Sa 
Pa 

10.  

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.  

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Sở Tài chính, Sở Noong nghiệp 
và PTNT, UBND thị xã Sa Pa 

11.  

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.  

UBND thị xã Sa Pa 
Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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12.  

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.  

UBND thị xã Sa Pa 

Sở Giao thông vận tải - Xây 
dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Thanh tra tỉnh 

13.  

Cử tri xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn phản ánh, hiện nay xe vận tải trở 

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.  

Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng 
UBND huyện Văn Bàn 

14.  

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. 

UBND huyện Văn Bàn 
Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài 

chính 

15.  

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. 

Công ty Cổ phần cấp nước 
tỉnh 

Sở Nông nghiệp và PTNT, 
UBND huyện Văn Bàn 
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