
Phụ lục 

Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri  

tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XV 
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày         /5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

1. Ý kiến của cử tri thị trấn Si Ma Cai, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai đề 

nghị tỉnh quan tâm xem xét đầu tư xây dựng trụ sở cho lực lượng công an - xã hội 

để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Việc xây dựng nhà làm việc cho lực lượng công an, quân sự các xã trên 

địa bàn tỉnh là cần thiết và quan trọng nhất là tại các xã biên giới. Tuy nhiên, do 

nguồn lực đầu tư của Trung ương cũng như của tỉnh còn khó khăn và phải tập 

trung nguồn lực để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, khắc phục hậu quả thiên 

tai,… Vì vậy, việc đầu tư nhà làm việc cho lực lượng công an, quân sự các xã 

trên địa bàn tỉnh phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đang phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đăng ký danh mục đầu tư 

nhà làm việc cho lực lượng công an, quân sự các xã trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở 

rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh quyết định đầu tư một 

số Trụ sở làm việc cho lực lượng công an, quân sự các xã trong năm 2021; trong 

đó ưu tiên đầu tư cho các xã trọng điểm về an ninh trật tự và có sẵn mặt bằng, 

phù hợp với quy hoạch. 

Đối với dự án xây dựng trụ sở công an xã Cán Cấu: Yêu cầu UBND 

huyện Si Ma Cai phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sắp xếp thứ tự ưu 

tiên để tham mưu UBND tỉnh quyết định đầu tư nhà làm việc cho lực lượng 

công an, quân sự các xã trên địa bàn theo lộ trình phù hợp. Trước mắt, để bảo 

đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, yêu cầu UBND huyện Si Ma Cai 

kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức sắp xếp, bố trí lại diện tích các phòng làm việc của 

Công an xã một cách hợp lý, khoa học nhất để khắc phục khó khăn.  

2. Cử tri xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn phản ánh, hiện nay người dân ở các 

xã vùng cao của huyện tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống gặp nhiều khó khăn, 

thiếu vốn sản xuất, diện tích để trồng rừng còn nhiều. Để phát triển diện tích rừng 

trồng đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí đầu tư cho nhân dân sau khi 

trồng rừng. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Hiện nay, Trung ương đang xây dựng chính sách về bảo vệ và phát triển 

rừng giai đoạn 2021-2025 (dự kiến ban hành quý III năm 2021), sau khi chính 

sách mới ban hành, tỉnh Lào Cai sẽ căn cứ triển khai thực hiện. 
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Riêng năm 2021, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng vẫn tiếp tục thực 

hiện theo các chính sách của giai đoạn 2016-2020 (Văn bản số 1152/BNN-

TCLN ngày 26/2/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chính sách bảo vệ và 

phát triển rừng năm 2021). Theo đó, chính sách về hỗ trợ trồng rừng sản xuất 

được thực hiện theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm 

nghèo nhanh và bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-

2020 và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ 

kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. 

UBND tỉnh 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 báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

3. Cử tri xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa phản ánh, từ khi Công ty Việt Long khởi 

công xây dựng nhà máy Thủy điện Nậm Sài đã làm cạn nguồn nước ở các khe 

suối làm mất nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành 

chức năng có giải pháp giải quyết yêu cầu Công ty Việt Long có giải pháp khắc 

phục, hỗ trợ cho các hộ dân về nguồn nước sinh hoạt. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra thực tế công trình CNSH thôn La Ve 

và một số nguồn nước do các hộ dân tự kéo về: công trình được đầu xây dựng 

năm 2002, được nâng cấp sửa chữa năm 2007 cấp nước khoảng 40 hộ, do công 

trình được đầu tư từ lâu nên bị hư hỏng, xuống cấp, nguồn nước cạn kiệt, nhiều 

hộ phải tự kéo nước từ các mạch nhỏ về để sử dụng; đến đầu năm 2020 thực tế 

chỉ còn 10 hộ. Trong quá trình thi công hầm của công trình thủy điện Nậm Sài 

thì nguồn nước của công trình theo thiết kế ban đầu và một số nguồn nước nhỏ 

lẻ của người hiện tại không còn. Để đảm bảo nước sinh hoạt người dân đã tạm 

thời dẫn nước từ thôn Ma Quán Hồ về công trình nhưng nguồn nước chỉ cấp 

được cho khoảng 04 hộ dân. Đối với một số hộ tự đầu tư các mỏ nước nhỏ lẻ 

khai thác từ nguồn nước sinh hoạt khai thác cũng cạn kiệt chỉ có nước khi có 

mưa. Phần nước tưới ruộng và ao nuôi cá của các hộ dân thôn La Ve cũng bị ảnh 

hưởng; theo phản ánh của Nhân dân khu vực này chưa khi nào thiếu nước tưới 

(năm 2020 là một năm mưa nhiều so với nhiều năm gần đây) qua kiểm tra thực 

tế khu vực này với diện tích khoảng 06 ha bị giảm năng suất so với vụ trước 

khoảng 10% đến 15%; có một phần nhỏ diện tích không được gặt do thiếu nước.  

Kiểm tra phần đường hầm công vụ cách cửa hầm khoảng 150m phần đất 

tiếp giáp với phần đá gốc (đã được gia cố bằng bê tông cốt thép) có nước chảy 

từ nóc hầm xuống, phía trên mặt đất cửa hầm cách khoảng 150m, cách cửa đón 

nước của công trình nước sinh hoạt thôn La Ve khoảng 50m có một hố sụt 

đường kính khoảng 10m sâu khoảng 5m đến 7m.  
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UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo chủ đầu tư nhà máy Thủy 

điện Nậm Sài đảm bảo dòng chảy tối thiểu sau đập thủy điện để đảm bảo nước 

sinh hoạt và nước phục vụ cho sản xuất của thôn La Ve, khắc phục, giải quyết 

nước sinh hoạt cho người dân do ảnh hưởng của việc thi công tuyến đường hầm 

của công trình thủy điện. Yêu cầu UBND xã Bản Hồ phối hợp với chủ đầu tư 

nhà máy thủy điện Nậm Sài khắc phục tạm thời để đảm bảo nước sinh hoạt và 

nước sản xuất của người dân. 

4. Cử tri xã Cốc San, TP 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 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Theo quy hoạch chung thành phố Lào Cai, xã Cốc San là khu vực Công ty 

đã xây dựng kế hoạch và có lộ trình để đầu tư cung cấp nước sạch cho khu đô thị 

xã Cốc San thành phố Lào Cai cụ thể như sau: 

Ngày 06/8/2020, Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai có Văn bản số 

366/CNLC-KHĐT gửi UBND thành phố Lào Cai, đề xuất danh mục đầu tư dự án 

giai đoạn 2020-2025, đề nghị đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước cung cấp nước 

sạch cho xã Cốc San, thành phố Lào Cai. 

Ngày 08/10/2020, Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai có Văn bản số 

459/CNLC-VB gửi Sở Giao thông vận tải - Xây dựng về việc báo cáo hiện trạng và 

định hướng phát triển hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai và các huyện lỵ tỉnh Lào 

Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó có Xây dựng tuyến ống cấp 

nước HDPE D315, L=10.000m cung cấp nước sạch cho khu vực xã Cốc San, 

thành phố Lào Cai. 

5. 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 tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản 

ánh của nhân dân xã Nậm Chày, cụ thể như sau: 

- Trên địa bàn xã Nậm Chày đối với đất lâm nghiệp giao cho người dân 

quản lý, có tình trạng đất thuộc hộ gia đình khác sử dụng ổn định từ lâu nhưng 

trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc hộ gia đình khác quản lý. 

- Đối với việc ý kiến 70 hộ dân cấp sai, cấp trùng, UBND huyện yêu cầu 

UBND xã Nậm Chày tiến hành thông báo đến các thôn bản lập danh sách các hộ 

có nhu cầu kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiến hành kiểm tra 

thực địa để giải quyết. 
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6. Cử tri thôn 3 xã Bản Vược đề nghị: Trả lời cho 54 hộ hiện đang ở trong 

quy hoạch cửa khẩu Bản Vược có thực hiện di chuyển đến nơi ở mới hay không, 

để 54 hộ nhân dân thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà ở để đảm bảo cuộc sống 

hàng ngày vì hiện nay nhà ở của các hộ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn tài 

sản và tính mạng gia đình. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu nghiên cứu, trả lời 

như sau:  

Ban Quản lý Khu kinh tế đã rà soát thực địa, đối chiếu với quy hoạch, 

cùng làm việc với các cơ quan chuyên môn của huyện Bát Xát, xã Bản Vược 

giải quyết và trả lời ý kiến cử tri: 

Quy hoạch chi tiết mở rộng và điều chỉnh khu vực cửa khẩu phụ Bản 

Vược được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 

18/5/2020 và đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch theo quy định.  

Khu vực theo kiến nghị của cử tri, qua rà soát có khoảng 67 hộ đang có 

đất và nhà ở. Trong đó có:  

+ 19 hộ thuộc vào quy hoạch đất ở hiện trạng. 

Ngày 17/7/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các cơ quan chuyên môn 

của huyện Bát Xát và UBND xã Bản Vược đã bàn giao ranh giới, phạm vi ngoài 

thực địa để UBND huyện Bát Xát, xã Bản Vược thực hiện giao đất ở ổn định 

cho các hộ đủ điều kiện (không phải GPMB). UBND huyện Bát Xát và UBND 

xã Bản Vược thông báo đến các hộ dân trong khu vực trên có thể thực hiện các 

thủ tục về đất đai, xây dựng và tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở để đảm bảo 

cuộc sống nếu có nhu cầu. 

+ 48 hộ đang có đất và nhà ở trong khu vực được quy hoạch là đất hỗn 

hợp và các tuyến đường quy hoạch thuộc diện phải GPMB.  

Từ ngày 17/7/2020 đến này 20/7/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế cùng với 

các phòng chuyên môn huyện Bát Xát, xã Bản Vược thực hiện thống kê đất đai, 

tài sản, hoa màu để xây dựng phương án đề xuất giải phóng mặt bằng. 

Sau khi thống kê và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

thực hiện dự án: Đầu tư phát triển xây dựng tuyến đường BV12 và giải phóng di 

chuyển các hộ dân khu vực Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào 

Cai. Tổng diện tích đất quy hoạch: 54.745,84 m2.  

Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Tờ trình số 74/TTr-BQL ngày 26/8/2020 

về việc xây dựng tuyến đường BV12 và giải phóng di chuyển các hộ dân khu 

vực Cửa khẩu phụ Bản Vược, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế ngày 15/9/2020, UBND 

tỉnh đã có Văn bản số 4280/UBND-TNMT về việc giải quyết đề nghị của Ban 

Quản lý Khu kinh tế về dự án: Đầu tư phát triển Xây dựng tuyến đường BV12 

và giải phóng di chuyển các hộ dân khu vực Cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát 

Xát giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và 
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Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải - Xây dựng và UBND huyện Bát Xát 

xem xét, giải quyết.  

7. Cử tri thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh kiến nghị với bộ, ngành Trung 

ương nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh bổ sung các đối tượng được hưởng hỗ trợ 

do dịch Covid-19 là người lao động tự do không có hợp đồng lao động đối với 

những người làm thu bốc xếp hàng hóa tại các cửa khẩu”. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trả lời 

như sau: 

Tại khoản 1, Điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định một trong 

những điều kiện hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động bị mất việc làm là người lao động phải làm một trong những công việc 

thuộc các ngành nghề lĩnh vực phi nông nghiệp sau: Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển 

hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu 

động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu 

trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. 

Theo Bộ câu hỏi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định người lao động làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa  

bao gồm: 

- Người làm công việc bốc vác hàng hoá tại các ga đường sắt, cảng sông, 

cảng biển, cảng hàng không và tại các chợ đầu mối. 

- Người thực hiện vận chuyển hàng hoá bằng xe thô sơ, xe môtô 2 bánh, 

xe xích lô, xe bagac, xe đẩy tại các chợ đầu mối, các ga đường sắt, cảng sông, 

cảng biển và cảng hàng không. 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 1.194 lao động làm bốc vác tại 

các cửa khẩu bị mất việc làm di ảnh hưởng Covid-19 của thành phố Lào Cai, với 

kinh phí hỗ trợ là 1.194 triệu đồng. 

Như vậy, người làm nghề thu xếp, bốc vác hàng hóa tại các thuộc đối 

tượng được hỗ trợ, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 29/4/2020 của Chỉnh phủ quy định về việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

8. Cử tri xã Cốc San, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức 

năng xem xét việc cấp lại thẻ BHYT cho các đối tượng là cán bộ hưu sau khi điều 

chỉnh địa giới HC về thành phố Lào Cai, vì nhiều trường hợp sai địa chỉ thường 

trú nên ảnh hưởng đến hồ sơ gốc của cán bộ hưu xã Cốc San. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Bưu điện thành phố Lào Cai tiến 

hành rà soát, xác minh địa chỉ nơi cư trú của tất cả các trường hợp đang hưởng 
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lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thuộc diện cấp thẻ BHYT của xã Cốc San, 

thành phố Lào Cai (tổng số 70 người). Kết quả xác minh cho thấy có 12 trường 

hợp sai địa chỉ ghi trên thẻ BHYT (sai tên thôn). Ngày 25/01/2021, BHXH tỉnh 

đã tiến hành in lại thẻ BHYT của 12 trường hợp theo đúng địa chỉ nơi cư trú. 

Ngày 26/01/2021, BHXH tỉnh đã chuyển thẻ BHYT và danh sách cấp thẻ BHYT 

cho Bưu điện thành phố Lào Cai để trực tiếp trả thẻ BHYT cho các trường hợp 

trên. 

9. Cử tri phường Pom Hán, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành 

chức năng giải quyết dứt điểm đối với các nhà mạng trong việc bó gọn đường dây 

rác tại các tuyến phố trên địa bàn phường Pom Hán.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Đối với các kiến nghị trên, Sở TT&TT luôn xác định công tác chỉnh trang, 

gọn hóa mạng cáp thông tin liên lạc là nhiệm vụ thường xuyên trong năm của 

các cơ quan chuyên ngành và các doanh nghiệp cũng cấp dịch vụ viễn thông trên 

địa bàn tỉnh, chính vì vậy Sở TT&TT  đã liên tục và thường xuyên đôn đốc, chỉ 

đạo và giám sát việc triển khai công tác này trong năm của các đơn vị ngành 

TT&TT. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: Ngoài việc thực hiện chỉnh trang, 

gọn hóa mạng cáp thông tin liên lạc trên địa bàn phường Pom Hán theo kế hoạch 

chung của thành phố Lào Cai, các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành việc 

tháo dỡ, thu hồi và dịch chuyển 06 cột bê tông; 05 tủ đấu nối thuê bao; 05 sợi 

cáp quang và thu hồi toàn bộ mạng cáp đồng. 

Ngày 09/3/2021, tại Điện lực Lào Cai. Sở TT&TT cùng với Điện lực Lào 

Cai, UBND thành phố Lào Cai và các doanh nghiệp viễn thông đã họp tổng kết 

công tác gọn hóa năm 2020, đồng thời bàn phương án, giải pháp thực hiện kế 

hoạch năm 2021 (theo đó trên địa bàn thành phố Lào Cai các đơn vị sẽ tiếp tục 

thực hiện gọn hóa đối với 7,63km thuộc kế hoạch năm 2020 chưa thực hiện và 

16,6km theo kế hoạch năm 2021). 

 10. Ý kiến của cử tri xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa về việc xem xét bổ sung 

thêm 01 Phó trưởng công an xã (do sáp nhập 02 xã Bản Khoang và Tả Giàng Phìn 

nên địa bàn rộng dân cư sống rải rác dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý và 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã).  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm 

nhiệm các chức danh Công an xã và Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 

27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Điều động Công an 

chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 
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thành phố và các sở, ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. 

Đến ngày 30/9/2020, Công an tỉnh đã bố trí, điều động 651 cán bộ Công 

an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 130/130 xã, thị trấn, bảo 

đảm ít nhất 05 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an 

xã/1 xã. 

Đối với Công an xã Ngũ Chỉ Sơn, thuộc thị xã Sa Pa, hiện có 29 đồng chí, 

gồm 01 Trưởng Công an xã là Công an chính quy; 02 Phó trưởng Công an xã 

(chính quy 01, bán chuyên trách 01); 26 Công an viên (chính quy 03, bán 

chuyên trách 23). Như vậy, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn đã được bổ sung 01 Phó 

trưởng Công an xã là cán bộ Công an chính quy, đảm bảo cơ cấu theo quy định. 

11. Ý kiến của cử tri xã Hoàng Liên, thị xã Sa về việc đẩy nhanh tiến độ 

điều chỉnh bản đồ địa giới hành chính để các xã, phường quản lý tốt đất đai và xử 

lý vi phạm trên địa bàn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 06/01/2021, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 14/SNV-XDCQ về việc giải 

quyết trả lời kiến nghị tại các Văn bản số 5875, 5876, 5877 gửi UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và Ban Pháp chế - HĐND tỉnh:  

Nội dung trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 của 

UBTVH về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa và 

Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai; Quyết định số 2216/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2020 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án: 

Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính chính các cấp thuộc 

tỉnh Lào Cai, Sở Nội vụ được giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện. 

Đối với phần công việc thuộc thị xã Sa Pa (trong đó có xã Hoàng Liên) Sở 

Nội vụ đã triển khai thực hiện từ ngày 03/8/2020. Đến nay, khối lượng công việc 

phân định đường địa giới, cắm mốc, lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, ký 

pháp lý vào hồ sơ địa giới hành chính tại cơ sở đã hoàn thành, đảm bảo quy định 

(trừ khu vực tranh chấp giữa 02 tỉnh Lào Cai và Lai Châu tại đỉnh đèo Sa Pa đang 

được Bộ Nội vụ chủ trì xem xét giải quyết). Hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC được chính 

quyền các cấp ký, xác nhận pháp lý là căn cứ pháp lý để các xã, phường liên quan 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về mọi mặt trên địa bàn. 

12. Cử tri xã Võ Lao, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét đầu tư sữa chữa 

nâng cấp kè suối Nậm Mả vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở, 

ảnh hưởng đến khu quy hoạch đô thị xã Võ Lao và diện tích đất lúa của nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 
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Công trình Kè chống sạt lở bờ suối Ngòi Mả xã Võ Lao, huyện Văn Bàn 

được đầu tư xây dựng năm 2015 và được bàn giao đưa vào sử dụng cho đến 

nay, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2018 đã làm hư hỏng nhiều vị trí . 

Để đảm bảo an toàn, chống sạt lở đường giao thông, nhà ở của các hộ dân 

và diện tích lúa của các thôn Bất 3, Loạc 1, Ngầu 1 của xã Võ Lao việc đầu tư 

sửa chữa các đoạn kè suối Ngòi Mả là cấp thiết. Danh mục sửa chữa công trình 

đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Tuy nhiên, do tình hình 

dịch Covid-19, dự kiến khả năng thu ngân sách năm 2021 và 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. Do đó, chưa 

thể cân đối để bố trí đầu tư các dự án này. Yêu cầu UBND huyện Văn Bàn chỉ 

đạo khắc phục tạm thời để chống sạt lở, đồng thời chủ động cân đối, sử dụng 

ngân sách của huyện để thực hiện đầu tư. 

13. Cử tri xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên phản ánh, các trang trại, gia trại 

của nhân dân đã được công nhận, tuy nhiên việc tiếp cận chính sách vay vốn 

được hỗ trợ giảm 50% lãi suất theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai rất khó khăn. Đề nghị tỉnh có giải pháp để 

Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Nghị 

quyết thay thế Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 ban hành 

quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. Tại kỳ họp thứ 16, ngày 04/12/2020, HĐND tỉnh khóa XV, 

đã thông qua Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2021.  

Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 603/UBND-NLN về 

việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020 của HĐND tỉnh. Yêu cầu UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên trên địa bàn tỉnh, văn bản 

hướng dẫn để người dân tiếp cận và được thụ hưởng chính sách theo quy định. 

14. Cử tri thôn Soi Cờ, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng đề nghị UBND tỉnh 

khẩn trương đầu tư bờ kè phía ta luy âm khoảng hơn 100m trên đoạn đường từ 

Quốc lộ 4E đi thôn Soi Cờ tránh tình trạng sạt lở mất cả đoạn đường này.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL4E đi khu di tích Soi Cờ, 

xã Gia Phú đã được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, bổ sung thiết kế 70m kè rọ 

đã gia cố taluy âm và rãnh dọc bê tông xi măng thoát nước tại Văn bản số 

530/UBND-QLĐT ngày 20/11/2020. Hiện tại, phần điều chỉnh bổ sung đã được 

thi công hoàn thành. 
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15. 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: 

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 313/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình khắc 

phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông bước2, ĐT.153, tỉnh Lào Cai. Hiện 

nay Sở GTVT-XD đang tổ chức các đơn vị triển khai thực hiện trình tự đầu tư 

dự án xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật. 

16. 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: 

Tỉnh lộ 153 đoạn Bắc Ngầm - Bắc Hà có chiều dài khoảng 24km, điểm 

đầu tuyến giao với Quốc lộ 70, điểm cuối tuyến tại đầu thị trấn Bắc Hà. Hiện tại 

tuyến có quy mô đường cấp IV miền núi có châm trước, mặt đường thảm bê 

tông nhựa. Tuy nhiên, do tuyến đường được thiết kế có châm trước nhiều yếu tố 

hình học nên còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; mặt khác, do thời 

gian đưa vào khai thác đã lâu (đoạn từ Km0 - Km14 đưa vào khai thác năm 

2008, đoạn Km14 - Km24 đưa vào khai thác năm 2005), một số vị trí trên tuyến 

bị sụt lún nền đường… Vì vậy, việc sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường này là hết 

sức cần thiết do đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ cho việc lưu thông 

hàng hóa và hành khách, phát triển kinh tế - xã hội du lịch của huyện Bắc Hà và 

Si Ma Cai. Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT-XD yêu cầu Nhà thầu 

bảo dưỡng thường xuyên thực hiện hạng mục đinh phản quang tại một số vị trí 

đường cong bán kính nhỏ, đồng thời rà soát trên toàn tuyến các vị trí hư hỏng, 

phân loại mức độ ưu tiên sửa chữa.  

Hiện nay, Tỉnh ủy đã phê duyệt 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, theo đó, trong 5 năm tới sẽ triển khai nâng 

cấp tuyến đường này trên cơ sở cải tạo tối đa các yếu tố hình học của tuyến 

đường (độ dốc dọc, bán kính đường cong…) theo tiêu chuẩn đường cấp IV, 

thảm bê tông nhựa mặt đường, xây dựng hệ thống an toàn giao thông, bổ sung 

công trình thoát nước… bằng vốn vay ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác 

nhằm nâng cao năng lực phục vụ của tuyến đường.  
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Trong thời gian chờ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy 

đinh, yêu cầu Sở GTVT-XD chỉ đạo đơn vị duy tu bảo dưỡng thường xuyên và 

các đơn vị có liên quan thường xuyên quan tâm đến công tác bảo dưỡng, sửa 

chữa thường xuyên, khắc phục tạm thời các hư hỏng của mặt đường; khơi thông 

rãnh dọc, cống thoát nước để đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân. 

17. Cử tri huyện Bắc Hà phản ánh, đơn vị thi công cầu tại km5 đường tỉnh lộ 

153 địa phận xã Na Hối, huyện Bắc Hà trong thời gian qua do đơn vị thi công không 

khơi thông dòng chảy nên mưa nước chảy theo tuyến đường đi xã Nậm Mòn, Cốc Ly 

đã phá hỏng một số đoạn lề đường ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Đề nghị tỉnh chỉ 

đạo đơn vị thi công giải quyết dứt điểm tình trạng trên.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 313/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình khắc 

phục hậu quả lụt, bão, đảm bảo giao thông bước2, ĐT.153, tỉnh Lào Cai. Hiện 

nay Sở GTVT-XD đang tổ chức các đơn vị triển khai thực hiện trình tự đầu tư 

dự án xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật. Cầu km5 (km21) đường 

tỉnh 153 địa phận Na Hối đã thi công xong và thanh thải hạ lưu cầu thông 

thoáng. 

18. 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: 

Tỉnh ủy đã phê duyệt 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. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Giao thông 

vận tải - Xây dựng và các sở ngành liên quan khẩn trương triển khai các bước 

tiếp theo để thực hiện.  

19. Cử tri xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm tuyến đường gom gói thầu số 8 Dự án đường cao tốc Lào Cai - 

Nội Bài (Khu nhà ông Trụ). 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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 và số 108/SGTVTXD-QLGT ngày 

14/1/2020), Sở Tài chính (Văn bản số 235/STC-QLNS ngày 19/2/2020), UBND 

tỉnh đã giao cho UBND các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thành phố 
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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 (Văn bản số 

1687/UBND-TH ngày 20/4/2020). 

20. 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 đã có Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 về 

chủ trương đầu tư dự án: Đường kết nối trung tâm thành phố Lào Cai - Trung 

tâm xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai; trong đó đã giao UBND thành phố làm 

chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án năm 2021-2023. 

21. 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 bán trú 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, chiều 

của cao cột là 12m, khoảng võng cực đại đến mặt đất của đường dây khoảng 

10m, khoảng cách chiều rộng hành lang đường dây tính từ dây ngoài cùng về 2 

phía khi dây ở trạng thái tĩnh đảm bảo rộng hơn 3m. Công trình đường dây 

35kV được đầu tư xây dựng từ năm 2003 trước thời điểm nhà bán trú được xây 

dựng (nhà bán trú được xây dựng năm 2010).  

Do nhu cầu mở rộng xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường ngày 

14/5/2018, Điện lực Văn Bàn cùng với đoàn công tác của huyện Văn Bàn thành 

phần gồm có Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài chính Kế hoạch và UBND xã 

Nậm Dạng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và thống nhất nội dung 

bằng biên bản làm việc trong đó đã có đề nghị UBND huyện Văn Bàn xem xét 

việc di chuyển đường dây 35kV ra khỏi khuôn viên của nhà trường để mở rộng  

xây dựng cơ sở vật chất (các dự án đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở vật chất của 

trường do UBND huyện làm chủ đầu tư).  

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Văn Bàn sớm bố trí nguồn vốn di 

chuyển đường điện nêu trên để giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri 

xã Nậm Dạng. 

22. 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 
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UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã chủ động xây dựng danh mục đầu tư đề xuất với Sở 

GTVTXD; về việc này, ngày 29/9/2020 Sở GTVT-XD đã có Văn bản số 

3490/SGTVTXD-QLXD đề nghị UBND xã Liêm Phú tiếp tục tổng hợp, đề xuất 

nhu cầu đầu tư đối với 02 công trình để trình UBND huyện xem xét, lồng ghép 

trong CT MTQG xây dựng NTM. Qua rà soát danh mục đăng ký đầu tư giai 

đoạn 2021-2025 chưa có 02 công trình này; vì vậy, yêu cầu UBND xã Liêm Phú 

tổng hợp, trình bổ sung danh mục đối với 02 công trình này, làm cơ sở tiếp tục 

đề xuất UBND huyện và các ngành liên quan xem xét, giải quyết. 

23. Cử tri xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh quan tâm xem 

xét sớm có dự án đầu tư xây dựng kè suối Bát vì năm 2019 đã được sáp nhập hai 

thôn thành một, tổng số hộ hiện nay đang sinh sống là 107 hộ, trong đó 110 hộ 

nhà ở dọc theo ven bờ suối chạy dài khoảng 1,5km, mưa lũ rất nguy hiểm. Đề 

nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét giải quyết để nhân dân được sinh 

sống ổn định.  

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 Ban QLDA thành phố phối hợp với UBND xã 

Thống Nhất nghiên cứu tham mưu giải quyết và đã có Văn bản số 234/UBND-

QLDA ngày 12/3/2021 trả lời cử tri với nội dung cụ thể như sau: Trên tuyến suối 

Bát, xã Thống Nhất, UBND thành phố Lào Cai đang triển khai thực hiện dự án Kè 

suối Làng Muồng, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai. Dự án được Hội đồng nhân 

dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 

21/12/2020. Hiên nay, UBND thành phố đã giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng 

thành phố làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Tuyến 

kè suối được xây dựng bằng bê tông có tổng chiều dài là 800m, được chia làm ba vị 

trí nhằm mục đích chống sạt lở bờ suối, bảo vệ khu dân cư và tài sản hoa mầu của 

người dân. Dự kiến dự án sẽ triển khai thi công vào quý III năm 2021. Còn lại một 

số vị trí kè suối chưa đầu tư, UBND thành phố sẽ nghiên cứu đầu tư trong thời gian 

tới do hiện nay thành phố chưa có kinh phí để thực hiện. 

24. Cử tri xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng kiến nghị: Hiện nay nhiều hộ 

dân muốn được cải tạo san gạt đất để phát triển sản xuất nông nghiệp. Đề nghị 

tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét có quy định cụ thể tạo điều kiện cho 

người dân được thực hiện theo đúng quy định.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Luật Đất đai năm 2013 và các quy định khác của pháp luật không có quy 

định về việc san tạo mặt bằng đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. 

Để giải quyết vướng mắc trên, hiện nay UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp đưa nội dung trên vào danh mục các văn 

bản quy phạm pháp luật ban hành trong năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi 
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trường đang phối hợp với Sở Tư pháp rà soát lại các quy định có liên quan để 

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về việc trình tự, thủ tục cấp phép 

san tạo mặt bằng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.  

25. Cử tri thôn Km0, thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn Sơn Hà, xã Bản Vược, huyện 

Bát Xát phản ánh, hiện nay Công ty cao su Dầu Tiếng đã trồng cây cao su trên đất 

của dân được gần 10 năm nhưng chưa hoàn thiện được hợp đồng góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất với các hộ dân. Đề nghị tỉnh có ý kiến với Công ty, nếu không hợp 

đồng nữa thì trả lại đất cho nhân dân trồng cây kinh tế khác.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

- Theo Báo cáo của UBND xã Bản Vược về kết quả rà soát, thống kê, 

tổng hợp chi tiết diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân, các đơn vị, tổ chức 

đã cổ phần với Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai. Trên địa bàn xã Bản 

Vược tổng diện tích đất do Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai đang quản lý 

và đã trồng cây cao su là 292,42 ha. Trong đó: 

- Người dân có đất góp vốn là 111 hộ với tổng diện tích là 150,87 ha: 

+ 67/111 hộ đã cấp GCNQSD đất và đã tiến hành ký kết hợp đồng góp 

vốn với Công ty, tuy nhiên đến nay hợp đồng chưa được chứng thực (công 

chứng) theo quy định. 

+ 44/111 hộ dân chưa được cấp GCNQSD đất vì vậy chưa thể tiến hành 

ký kết hợp đồng với Công ty. 

- Phần diện tích đất 151,53 ha là đất của Công ty Phương Liên và BQL 

rừng phòng hộ Bát Xát: Toàn bộ diện tích đất này hiện nay Công ty CP Cao su 

Dầu Tiếng Lào Cai đang quản lý, sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục thuê đất 

theo quy định. 

* Kết quả và phương hướng giải quyết trong thời gian tới: 

- Đối với 67/111 hộ đã cấp GCNQSD đất chưa hoàn thiện việc ký hợp 

đồng. UBND xã Bản Vược đã tiến hành làm việc với đại diện phía công ty và 

thống nhất hoàn thiện lại hợp đồng góp vốn đúng với quy định hiện hành. Tuy 

nhiên, các hộ chưa đồng ý ký hợp đồng do chưa nhất trí với một số điều khoản 

trong hợp đồng góp vốn; mặt khác, do Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai là 

công ty con trực thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nên các hợp đồng 

góp vốn đều phải tuân thủ trên hợp đồng mẫu do phía Tập đoàn đưa ra, vì vậy 

khi muốn thay đổi các điều khoản, nội dung của hợp đồng phải xin ý kiến của 

Tập đoàn cao su Việt Nam.  

Ngày 30/12/2020, Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai đã có Văn bản 

số 215/CV-DTLC về ý kiến của các hộ dân đối với nội dung trong hợp đồng góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất và được Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 

phúc đáp tại văn bản số 146/CSĐT-KT ngày 02/02/2021. Trên cở sở đó, Công ty 

CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai phối hợp với UBND xã Bản Vược để tiến hành 
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họp các hộ dân chưa đồng ý ký hợp đồng để thống nhất các nội dung của hợp 

đồng và tiếp tục ký hợp đồng góp vốn theo quy định. 

- Đối với 44/111 hộ chưa được cấp GCNQSD đất, trong thời gian tới 

UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bản Vược làm việc với Công ty CP 

Cao su Dầu Tiếng Lào Cai để giải quyết dứt điểm nội dung này. 

- Đối với phần diện tích đất 151,53 ha là đất của Công ty Phương Liên và 

BQL rừng phòng hộ Bát Xát, UBND huyện Bát Xát yêu cầu Công ty CP Cao su 

Dầu Tiếng Lào Cai khẩn trương thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định. 

26. Cử tri thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét, điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2018 với quy hoạch chung xây dựng Thị trấn 

Khánh Yên và vùng phụ cận hiện nay đang bất cập, chồng chéo, nhiều vị trí 

không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được điều chỉnh bổ sung năm 2018.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

UBND huyện Văn Bàn đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu dự án lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; sau khi hoàn thành hạng mục đấu thầu, 

UBND huyện Văn Bàn sẽ triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030, trong đó tổ chức kiểm tra, rà soát các quy hoạch nói chung trên 

địa bàn huyện và quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Yên và vùng phụ 

cận nói riêng cho phù hợp, đồng bộ. 

27. 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 

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

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 về 

việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn thì tổng diện tích đất Công ty TNHH một thành 

viên Lâm nghiệp Văn Bàn trả lại cho huyện Văn Bàn quản lý là 1.442,869 ha. 

Hiện nay, UBND huyện Văn Bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn đang thống nhất tổ chức bàn giao diện tích 

đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn trả lại cho địa phương quản lý. 

28. Cử tri phường Cốc Lếu, TP 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 UBND thành phố Lào Cai nghiên cứu, trả lời như sau: 
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UBND thành phố Lào Cai đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND 

phường Cốc Lếu phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát lại các nội 

dung cử tri phản ánh, thu thập đầy đủ các hồ sơ làm căn cứ để có biện pháp tháo 

gỡ, nếu vượt quá thẩm quyền UBND thành phố sẽ báo cáo UBND tỉnh. 

29. 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. 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: 

Nội dung cử tri phản ánh trùng với nội dung ý kiến của cử tri Trần Thị Hoa 

và Bùi Đình Thẩm - Tổ 38 phường Cốc Lếu, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ 

đạo Phòng TNMT thành phố phối hợp với UBND phường Cốc Lếu nghiên cứu 

tham mưu giải quyết và đã có Văn bản số 258/UBND-TNMT ngày 09/3/2021 trả 

lời cử tri với nội dung cụ thể như sau: 

Để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân thuộc khu 

vực trên, UBND thành phố Lào Cai đã ban hành Văn bản số 115/UBND-TNMT 

ngày 27/01/2021 về việc đề nghị Công ty TNHH Phượng Anh phối hợp giải 

quyết dứt điểm lõi đất tại phường Cốc Lếu. Đến nay Công ty TNHH Phượng 

Anh đã có Văn bản số 01/CV ngày 22/02/2021 gửi UBND tỉnh về việc tự 

nguyện trả lại đất cho UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định. Sau khi có quyết 

định về việc thu hồi đất đối với Công ty TNHH Phượng Anh, UBND thành phố 

Lào Cai sẽ phối hợp với các sở ban ngành tiếp tiếp tục giải quyết dứt điểm nội 

dung trên. 

30. 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 Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 
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UBND tỉnh đã có Văn bản số 2514/UBND-TNMT ngày 07/6/2018 chỉ 

đạo, giao UBND thành phố Lào Cai tổng hợp, làm rõ những khó khăn vướng 

mắc cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân của từng dự án.  

Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Lào Cai, đối với 08 hộ tại xã 

Vạn Hòa và các trường hợp khác tại 37 dự án trên địa bàn thành phố Lào Cai, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Thường trực Tỉnh ủy.  

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

2271/BTNMT-TCQLĐĐ và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 

3946-TB/TU, hiện nay, UBND thành phố Lào Cai đang tổng hợp để báo cáo 

xem xét giải quyết. Sau khi nhận được báo cáo chi tiết về từng trường hợp cụ thể 

của UBND thành phố Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu chỉ 

đạo giải quyết. 

31. Cử tri phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh xem xét, chỉ 

đạo ngành chức năng nghiên cứu lập tuyến xe buýt từ ngã ba Bến Đá đi Hoàng 

Quốc Việt - Hoàng Liên kéo dài -  Kim Tân - Cốc Lếu...  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt và công bố danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách 

cố định nội tỉnh đường bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó, có 

phê duyệt và công bố danh mục Tuyến buýt số 06 với hành trình cơ bản trùng 

với hành trình tuyến buýt cử tri đề nghị, cụ thể “Tuyến buýt số 06: Bến xe Trung 

tâm Lào Cai - Đường Trần Hưng Đạo - Đường 1 tháng 5 - Đường Hoàng Liên 

kéo dài - Đường Nhạc Sơn - Đường Lương Khánh Thiện - Đường Thủ Dầu - 

Ngã 3 đường Duyên Hải, Kim Thành”. 

Để có thêm hành trình tuyến buýt (đoạn tuyến: ngã ba Bến Đá - Hoàng 

Quốc Việt), Sở GTVT-XD sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan 

khảo sát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét phê duyệt bổ sung danh mục 

tuyến buýt trên (theo Điều 22 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải). 

Đối với việc tổ chức khai thác các tuyến xe buýt: Được thực hiện theo 

hình thức xã hội hóa do các doanh nghiệp có đủ điều kiện năng lực vận tải đăng 

ký khai thác và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

32. Cử tri xã Tả Phìn phản ánh: Việc thi công tuyến đường Sa Pả - Tả Phìn 

- Bản Khoang đã làm hỏng công trình cấp nước sinh hoạt cho 30 hộ dân tại 

Trung tâm xã Tả Phìn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 
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Đường cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn đã được chủ đầu tư triển 

khai thiết kế, thi công làm mới hệ thống nước sinh hoạt, công trình thi công 

xong và bàn giao cho UBND xã Tả Phìn quản lý khai thác và sử dụng từ tháng 

11/2020, hệ thống nước trung tâm xã Tả Phìn đã sử dụng ổn định, đảm bảo  

phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân.  

33. 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 Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

 - Dự án thủy điện Nậm Củn đã hoàn thành công tác thu hồi, đền bù 

GPMB và được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 3940/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK356684 ngày 

08/2/2018. 

Ngày 07/8/2020, Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 có Văn bản 

số 345/CNLC phúc đáp Công văn số 158/TTPTQĐ-TH của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thị xã Sa Pa về chuyển kinh phí thực hiện công tác bồi thường 

GPMB công trình thủy điện Nậm Củn, trong đó:  

Ngày 10/9/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sa Pa đã tổ chức 

cuộc họp với UBND xã Thanh Phú, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh, Công 

ty CP Xây dựng và Thương mại 299 (chủ đầu tư thủy điện Nậm Củn) và một số 

hộ dân có liên quan. Tại cuộc họp Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 đề 

nghị xác định làm rõ nguồn gốc, chủ sở hữu đất, diện tích đất chưa được đền bù 

để làm cơ sở thực hiện chi trả cho người dân. Tuy nhiên từ thời điểm đó đến 

nay, Công ty chưa nhận được văn bản, hồ sơ xác minh để làm căn cứ chi trả.  

UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Sa Pa tổ chức xác minh làm rõ nguồn 

gốc đất, chủ sử dụng đất và lồng ghép vị trí khu đất lên bản đồ đã được Chủ đầu 

tư thủy điện Nậm Củn thực hiện chi trả GPMB; xem xét làm rõ việc chồng chéo 

vào đất đã thu hồi để xây dựng dự án thủy điện Nậm Củn tại Quyết định số 

1570/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Sa Pa.  

34. Cử tri huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí 

thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới...” cho 

các khu dân cư trên địa bàn tỉnh vì theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh, mức hỗ trợ là 6.000.000đ/KDC. Trong khi hiện nay thực hiện chủ 

trương sáp nhập thôn bản, các khu dân cư sau khi sáp nhập địa bàn rộng hơn, 

số hộ tăng cao song mức hỗ trợ quy định chung như vậy là chưa phù hợp. Đề 

nghị nâng mức hỗ trợ lên tối thiểu 8.000.000đ/KDC và có quy định mức hỗ trợ 

theo tỷ lệ hộ dân của thôn bản cho phù hợp. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 
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UBND tỉnh đã có Văn bản số 2570/UBND-TH ngày 10/6/2020 chỉ đạo Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên 

cứu Báo cáo số 71/BC-KTNS ngày 08/6/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách, tiếp 

thu các ý kiến để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết mới về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các 

khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo quy định.  

Tuy nhiên, tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về 

chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển 

nền kinh tế đất nước có nội dung: “Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021; trong năm 2021 ban hành định mức phân 

bổ dự toán chi ngân sách nhà nước cho giai đoạn 2022-2025”; tại khoản 2 Điều 

11 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 

2021-2023 có nội dung: “Tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu giữa NSTW và 

NSĐP, giữa các cấp chính quyền địa phương như năm 2020”; tại Văn bản số 

10291/BTC-NSNN ngày 26/8/2020 của Bộ Tài chính có nội dung: “Năm 2021 

là năm kéo dài của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020. Do vậy, việc 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu 

giữa các cấp ngân sách năm 2021 sẽ tiếp tục giữ ổn định như giai đoạn 2017-

2020 theo đúng quy định tại Điều 9 Luật NSNN 2015”. Căn cứ các văn bản trên, 

sau khi xem xét đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2010/STC-QLNS 

ngày 28/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND; 

kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2016-2020 đến hết năm 2021, 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 4497/UBND-TH ngày 28/9/2020 báo cáo và đề 

nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét: “(1) Điều chỉnh thời gian ban hành 

Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương, 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thực hiện 

trong giai đoạn 2022-2025 sang năm 2021”. 

Do đó, năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị 

liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của HĐND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp. 

35. Cử tri huyện Mường Khương đề nghị tỉnh xem xét có cơ chế đầu tư, 

nâng cấp cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa thôn bản sau khi sáp nhập đảm 

bảo cho việc sinh hoạt của nhân dân (từ 2 đến 3 thôn sáp nhập); hướng xử lý 

đối với các nhà văn hóa không sử dụng?  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Đề nghị UBND huyện Mường Khương triển khai thực hiện theo hướng 

dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 108/SKH-KTN ngày 
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20/01/2021 về việc rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu các xã năm 2021 và 

giai đoạn 2021-2025. 

36. Cử tri xã Nậm Chạc (Bát Xát) phản ánh, thực hiện theo nghị quyết số 

12/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai; Quyết định số 

379/QĐ-UBND, ngày 16/10/2019 của UBND huyện Bát Xát, quy định nhân viên 

bảo vệ cho các nhà trường, với mức hỗ trợ mức lương cơ bản hiện hành 200% 

= 2.980.00đ/ tháng. Xét thực tế để đảm bảo cho nhân viên bảo vệ yên tâm công 

tác tại các trường đặc biệt là trường có học sinh bán trú đề nghị tỉnh xem xét, 

nâng mức lương cho bảo vệ từ 04 đến 4,5 triệu đồng/ tháng. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh có 

hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã họp 

thống nhất trình UBND tỉnh kinh phí thuê khoán bảo vệ trong các trường học 

theo mức lương tối thiểu vùng từ là 3.070.000 đồng đến 3.920.000 đồng/bảo 

vệ/tháng. 

37. Cử tri ngành giáo dục huyện Bảo Yên có ý kiến: Nghị quyết 

12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về bổ sung khoản 6, 7 Điều 

1 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh về các 

chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2016-2020. Tại Điều 1 của Nghị quyết mức Hỗ trợ cấp dưỡng tính theo định 

mức 01 định suất/35 trẻ nhà trẻ (hoặc trẻ nhà trẻ và mẫu giáo) và 01 định 

suất/50 trẻ mẫu giáo là chưa hợp lý với các trường vùng cao nhiều điểm trường 

lẻ, thực tế mỗi điểm trường chỉ có 20 đến dưới 30 trẻ. Số tiền hỗ trợ ½ định xuất 

(1.000.000 đồng) quá ít không thuê được người nấu ăn cho trẻ trong 01 tháng. 

Đề nghị hỗ trợ theo điểm trường, cụ thể: Mỗi điểm trường có dưới 35 trẻ nhà trẻ 

và mẫu giáo hỗ trợ 1 suất; với điểm trường trên 35 trẻ hỗ trợ theo định mức cũ.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Chính sách hỗ trợ cấp dưỡng đã được điều chỉnh thực hiện theo Nghị 

quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức 

thu tối đa các khoản thu dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên 

địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND 

tỉnh quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. 

38. Cử tri thị trấn Sa Pa phản ánh: Đơn vị thi công các tuyến đường trên 

Phố Đồng Lợi, đường Phansipan, Phố Cầu Mây,… kéo dài từ năm 2018 đến nay 

vật liệu để ngổn ngang, xe chở vật liệu không che chắn, hố ga không cảnh báo, 

mặc dù huyện đã đôn đốc nhiều lần nhưng không thay đổi, tiến độ thi công 
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chậm, chất lượng công trình kém mặc dù đã trải thảm,+B32:E74 đổ bê tông 

nhiều ngày nhưng vật liệu không liên kết với nhau. Đề nghị tỉnh kiểm tra làm rõ. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1845/SKH-QLDA ngày 

16/9/2019 gửi UBND thị xã Sa Pa trả lời cử tri; UBND tỉnh đã tổng hợp gửi 

HĐND tại Báo cáo số 676/BC-UBND ngày 30/10/2020. 

Hiện nay dự án Xây dựng và nâng cấp nội thị Sa Pa về cơ bản đã hoàn 

thành tất cả các hạng mục đường giao thông, cấp thoát nước, lát đá vỉa hè. Chỉ 

còn lại một số hạng mục như vị trí tuyến Đồng Lợi giao cắt với Cầu Mây do 

phải phối hợp với Công ty Tây Bắc để lát đá cubic mặt đường Đồng Lợi. Vật tư 

vật liệu phục vụ thi công đã được đơn vị thi công thu dọn gọn gàng trước Tết âm 

lịch 2021. Các vị trí hố ga, nắp gang trên tuyến Cầu Mây, Fansipang, Đồng 

Lợi... cũng đã được thi công hoàn thiện trước Tết âm lịch 2021.  

Trong quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị thi công luôn thực hiện 

nghiêm túc theo đúng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, dưới sự giám sát 

chất lượng của đơn vị TVGS, cùng với việc kiểm tra công tác nghiệm thu của 

chi cục giám định chất lượng, đơn vị thí nghiệm đối chứng. Sau khi kết thúc thời 

gian thi công đã được Chi cục giám định chất lượng kiểm tra công tác nghiệm 

thu đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục của dự án. 

39. Cử tri xã Tả Phời đề nghị: UBND tỉnh xem xét mở rộng đường 01 

chiều, đường tỉnh lộ 156B từ ngã ba Phân Lân đến phường Nam Cường. 

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 QLĐT thành phố phối hợp với UBND 

xã Tả Phời nghiên cứu tham mưu giải quyết với nội dung cụ thể như sau: Đoạn 

đường từ ngã ba Phân Lân đến phường Nam Cường là đường chuyên dùng hiện 

nay Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đang quản lý vận hành và sửa chữa 

duy tu hàng năm. 

40. Cử tri phường Phố Mới phản ánh: Trụ sở Công an phường có diện 

tích nhỏ hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng, thiếu phòng làm việc, phòng tạm 

giam, tạm giữ, phòng lưu trữ hồ sơ, công cụ hỗ trợ... Bộ trưởng Bộ Công an đã 

có Văn bản số 1468/BCA-H43, ngày 26/6/2018, Công an tỉnh Lào Cai có văn 

bản số 1096/CAT-PH41, ngày 16/7/2018, Tỉnh ủy Lào Cai có Thông báo số 

2329-TB/TU ngày 01/8/2018 về việc bố trí kinh phí xây dựng trụ sở Công an 

phường Phố Mới, tuy nhiên đến nay chưa được UBND tỉnh triển khai. Đề nghị 

tỉnh xem xét sớm giao danh mục và kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho 

công an phường Phố Mới. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Hiện nay, do nguồn lực đầu tư của Trung ương cũng như của tỉnh còn khó 

khăn và phải tập trung nguồn lực để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, khắc phục 

hậu quả thiên tai,… Vì vậy, việc đầu tư nhà làm việc cho lực lượng công an, 

quân sự các xã trên địa bàn tỉnh phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đang phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đăng ký danh mục đầu tư 

nhà làm việc cho lực lượng công an, quân sự các xã trên địa bàn tỉnh Trên cơ sở 

rà soát sẽ tham mưu UBND tỉnh quyết định đầu tư một số Trụ sở làm việc cho 

lực lượng công an, quân sự các xã trong năm 2021; trong đó ưu tiên đầu tư cho 

các xã  trọng điểm về an ninh trật tự và có sẵn mặt bằng, phù hợp với quy hoạch. 

Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư  

rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên để tham mưu UBND tỉnh quyết định đầu tư nhà 

làm việc cho lực lượng công an, quân sự các xã trên địa bàn theo lộ trình phù 

hợp; Để chuẩn bị tốt các điều kiện xây dựng công trình đề nghị thành phố Lào 

Cai chỉ đạo UBND phường Lào Cai phải quy hoạch và quản lý tốt mặt bằng để 

xây dựng công trình khi được duyệt.   

41. 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: 

Khu công nghiệp Tằng Loỏng đi vào hoạt động đã góp phần rất lớn cho 

ngân sách Nhà nước, góp phần tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động 

trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh những tác động tích cực, trong thời gian qua một 

số nhà máy trong quá trình hoạt động đã xảy ra sự cố gây tác động, ảnh hưởng tới 

sản xuất và đời sống của nhân dân khu vực xung quanh. Các nhà máy đã thực 

hiện đóng góp kinh phí để hỗ trợ những thiệt hại, ảnh hưởng cho Nhân dân, bên 

cạnh đó các cơ quan nhà nước cũng đã có nhiều biện pháp chỉ đạo kịp thời để cải 

thiện môi trường trong khu vực (Báo cáo số 641/BC-UBND ngày 16/10/2020 của 

UBND tỉnh 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). Đối với những 

khu vực có tác động lớn được xem xét di chuyển như 15 hộ thuộc Thôn 5, 21 hộ 

thuộc thôn Hợp Xuân 1, Hợp Xuân 2, xã Xuân Giao...  

Căn cứ Quyết định số 4074/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt phương án phân bổ kinh phí di chuyển dân cư tại khu công 

nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; UBND huyện Bảo Thắng 
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đang thực hiện theo kế hoạch di chuyển 106 hộ thuộc tổ dân phố số 1, tổ dân phố 

số 7, thị trấn Tằng Loỏng.  

42. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn phản ánh: Hiện nay đoạn đường từ 

nhà ông Đào Xuân Cường, thôn Khe Quạt đến điểm đầu cầu Khe Quạt, vì đoạn 

đường này trước đây có cống thoát nước, sau thi công xong đường 151 không 

làm trả lại cống thoát nước dẫn đến mưa lũ thường xuyên bị đất đá trôi tràn lên 

mặt đường khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường. Vậy đề 

nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Hạt bảo 

dưỡng đường bộ, Ban quản lý đường 151 xem xét đặt lại cống thoát nước. 

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 chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng sửa chữa 

hệ thống thoát nước và hoàn thành từ tháng 11 năm 2020. 

43. Cử tri xã Võ Lao phản ánh: Đường Quý Xa - Tằng Loỏng đã thi công 

từ cuối năm 2014 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn 

vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác để tránh tình trạng 

như hiện nay xe chở quặng quá tải, phóng nhanh, tránh xảy ra tai nạn và hư hỏng 

đường tỉnh lộ 151. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Dự án đường Quý Xa - Tằng Loỏng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1557/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 và duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 

1829/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 

21/3/2019 với tổng mức đầu tư 842,38 tỷ đồng. Dự án được phân kỳ đầu tư 

thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 xây dựng nền, móng đường, các công trình phụ 

trợ. Giai đoạn 2 xây dựng mặt đường bê tông nhựa với kinh phí 105,3 tỷ đồng.  

- Giai đoạn 1 đã thi công hoàn thành từ tháng 5/2019; 

- Giai đoạn 2 đã thi công hoàn thành và được nghiệm thu công trình hoàn 

thành để đưa vào sử dụng từ ngày 23/12/2020.  

Như vậy đến nay toàn bộ công trình đã hoàn thành, đảm bảo điều kiện để 

đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng. 

44. Cử tri phường Pom Hán đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự 

án ODA Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thực hiện dự án tại các tuyến đường và hệ 

thống thoát nước trên địa bàn phường Pom Hán đã có trong kế hoạch của tỉnh từ 

năm 2017. Vì các tuyến đường tại các xã, phường khác đã được triển khai, nhưng 

trên địa bàn phường Pom Hán chưa được triển khai. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Ban QLDA ODA tỉnh đã có Văn bản số 117/BQL-GSKT ngày 23/4/2020 

trả lời ý kiến cử tri phường Pom Hán về nâng cấp, cải tạo các tuyến phố. Trong 

đó nêu rõ, hệ thống thoát nước và các tuyến phố phường Pom Hán thuộc hợp 

phần "Cải tạo hệ thống thoát nước, kết hợp nâng cấp mặt đường các tuyến phố 

còn lại trong thành phố Lào Cai" dự kiến được khởi công trước ngày 15/5/2020.   

Đến nay, đã thực hiện nâng cấp mặt đường tại các tuyến phố: Vũ Uy (T1), 

Trần Xuân Soạn (T2), Nguyễn Huy Tự - Đào Tấn - Đào Vũ (T8,T5), Trần 

Quang Diệu, Giàn Than, Nguyễn Bậc, Nguyễn Xí, Hoàng Sào, Bao Sân Bóng, 

Nguyễn Huy Tự gồm 2 đoạn tuyến (T6, T7), Trần Quý Cáp, Trịnh Hoài Đức. 

Các tuyến phố Võ Văn Tần, Tân Tiến, Hoàng Đức Chữ, Hà Đặc, Cầu Gỗ, Tô Vũ 

chưa hoàn thành do phải điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế; đồng thời bổ sung 

thêm các tuyến 23/9, Nguyễn Đình Thi. Dự kiến hoàn thành dự án trên địa bàn 

phường trước ngày 19/8/2021.  

45. 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 của dự án, chủ yếu làm kho bãi, rửa xe, sửa xe ô tô, nhà trọ, điểm đỗ xe trá 

hình của các nhà xe (Sao Việt, Cao Xanh, Trần Phương…) hoặc không sử dụng 

để hoang đất nhiều năm là nơi cư ngụ của các đối tượng theo kiểu xã hội đen, 

gây mất an ninh, trật tự, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc 

trong nhân dân. Đề nghị tỉnh xem xét: Thu hồi các dự án không thực hiện đúng 

mục đích của dự án, sử dụng đất vào mục đích khác. 

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 TCKH thành phố phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan và UBND phường Lào Cai triển khai kiểm tra, xác minh. 

Sau khi có kết quả cụ thể UBND thành phố sẽ báo cáo xử lý theo quy định. 

46. Cử tri phường Cốc Lếu đề nghị: Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 29 hộ tại 

lõi đất Phượng Anh (thuộc ngõ Lê Quý Đôn).  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Nội dung cử tri phản ánh trùng với nội dung ý kiến của cử tri Trần Thị Hoa 

và Bùi Đình Thẩm - Tổ 38 phường Cốc Lếu, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ 

đạo Phòng TNMT thành phố phối hợp với UBND phường Cốc Lếu nghiên cứu 

tham mưu giải quyết và đã có Văn bản số 258/UBND-TNMT ngày 09/3/2021 trả 

lời cử tri với nội dung cụ thể như sau: 
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Để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân thuộc khu 

vực trên, UBND thành phố Lào Cai đã ban hành Văn bản số 115/UBND-TNMT 

ngày 27/01/2021 về việc đề nghị Công ty TNHH Phượng Anh phối hợp giải 

quyết dứt điểm lõi đất tại phường Cốc Lếu. Đến nay Công ty TNHH Phượng 

Anh đã có Văn bản số 01/CV ngày 22/02/2021 về việc tự nguyện trả lại đất cho 

UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định. Sau khi có quyết định hồi đất đối với 

Công ty TNHH Phượng Anh, UBND thành phố Lào Cai sẽ phối hợp với các sở 

ban ngành tiếp tiếp tục giải quyết dứt điểm nội dung trên. 

47. 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: 

UBND thành phố đã báo cáo những khó khăn vướng mắc trong việc đầu 

tư xây dựng cơ bản, giải quyết đơn thư và đề xuất chủ trương, giải pháp thực 

hiện, trong đó có kiến nghị việc đầu tư khắc phục tuyến đường WB từ xã Cam 

Đường đi xã Hợp Thành tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo 

thông báo kết luận buổi làm việc số 79-KL/TU ngày 03/3/2021, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy giao Thành ủy Lào Cai chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện 

dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/10/216 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có đề xuất các cơ chế, chính sách, các danh mục ưu 

tiên thành phố thực hiện. Hiện nay, Phòng Tài chính kế hoạch đang hoàn thiện 

danh mục dự án đầu tư (bao gồm tuyến đường WB từ xã Cam Đường đi xã Hợp 

Thành) để đưa vào Nghị quyết. 

48. 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 đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thành phố phối hợp với 

UBND phường Nam Cường nghiên cứu tham mưu giải quyết và trả lời cử tri với 

nội dung cụ thể 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. Đến thời điểm hiện tại 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. 
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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, 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 TĐC cho hộ gia đình ông Nguyễn 

Đức Long. 

49. Cử tri huyện Bát Xát đề nghị: Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, 

bổ sung nội dung các quy định cụ thể để xác định diện tích đất ở còn lại sau khi 

thu hồi không đủ điều kiện để ở (theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) và diện tích đất nông nghiệp 

còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng (theo quy định tại 

khoản 3, Điều 11, Thông tư số 33/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) vào Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 

của UBND tỉnh Lào Cai. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh 

ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND, Quyết định số 

39/2018/QĐ-UBND, trong đó đã có nội dung về việc xác định diện tích đất ở 

còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở (theo quy định tại khoản 1, Điều 

6, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) và diện tích đất 

nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng (theo 

quy định tại khoản 3, Điều 11, Thông tư số 33/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường). Sau khi có quyết định ban hành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo quy định. 

50. 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: 

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng QLĐT thành phố phối hợp với UBND 

phường Bắc Cường nghiên cứu tham mưu giải quyết với nội dung cụ thể như sau: 

UBND thành phố Lào Cai đã xây dựng và ban hành phương án số 01/PA-UBND 

ngày 05/02/2021 phương án 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. UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện theo phương án trong 

thời gian tới. Trong đó, hiện trạng phường Bắc Cường có 10 nhà văn hóa (1 
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NVH phường, 9 điểm VH tổ, liên tổ, liên khu dân cư) phục vụ sinh hoạt cho 26 

tổ dân phố với 4.265 hộ. Phương án sắp xếp: bố trí 07 nhà văn hóa đa năng. 

Trong đó, giữ nguyên 01 nhà văn hóa phường; xây dựng mới, nâng cấp 06 nhà 

văn hóa sinh hoạt cộng đồng (05 điểm tại vị trí nhà văn hóa hiện có, 01 nhà bổ 

sung mới trong quỹ đất tiểu khu đô thị số 10). Điều chỉnh mục đích sử dụng 

khác theo lộ trình 04 nhà. 

51. Cử tri xã Pha Long, huyện Mường Khương tiếp tục đề nghị tỉnh quan 

tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ cổng Trường phổ thông dân tộc 

bán trú THCS Pha Long (thuộc thôn Pha Long 1) đi thôn Lồ Cố Chin (khu vực 

cửa khẩu Lồ Cố Chin) vì hiện nay đoạn đường này xuống cấp, hư hỏng nặng gây 

ảnh hưởng đến việc đi lại và giao thương buôn bán của nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Khương nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 

19/7/2019 về giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình 

đường đi cửa khẩu Lồ Cố Chin. Quy mô xây dựng nâng cấp tuyến đường từ trung 

tâm xã Pha Long đến cửa khẩu phụ Lồ Cố Chin xã Pha Long với chiều dài 5,5km ( 

bao gồm cả đoạn từ ngã ba giáp cổng Đồn biên phòng Pha Long sang cổng trường 

THCS Pha Long với chiều dài 600m, tiêu chuẩn đường cấp VI có châm trước, với 

tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ đồng, đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách tập trung. Công 

trình được khởi công từ tháng 4/2020, hiện nay công trình tiếp tục được nhà thầu 

triển khai thực hiện thi công làm xong nền đường và giải nền nhựa được đoạn từ 

ngã ba cổng Đồn biên phòng và từ trường THCS Pha Long ra ngã ba đấu nối đi cửa 

khẩu Lồ Cố Chin với chiều dài 600 m. Công trình dự kiến hoàn thành xong trước 

tháng 10/2021. 

52. Cử tri thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng đề nghị: 

Tỉnh kiểm tra việc sử dụng đất của các Công ty, Doanh nghiệp đã hợp đồng thuê 

đất, sử dụng đất có đúng phương án sử dụng đất hay không, cụ thể: Đối với 

Công ty Cổ phần Phong Hải, theo phương án sử dụng đất, sau khi cổ phần hóa, 

Công ty vẫn thuê lại của Nhà nước một phần lớn diện tích đất ruộng và đất thủy 

sản nhưng trên thực tế các diện tích đất ruộng, đất ao hồ này ít sử dụng vào mục 

đích kinh doanh chính của Công ty mà chủ yếu cho nhân dân trên địa bàn thị 

trấn thuê lại với giá tương đối cao (đất ruộng, nhân dân phải trả sản phẩm từ 

25-50kg/sào/vụ). Mặt khác, diện tích đất ruộng và ao hồ này phần lớn do nhân 

dân khai hoang trước đấy đến khi thành lập nông trường Phong Hải thì Nhà 

nước thu lại giao cho nông trường quản lý. Nông trường trước đây và Công ty 

hiện nay cũng chỉ đầu tư một phần nhỏ kinh phí cho việc khai hoang, cải tạo và 

bảo vệ đất đai. Đề nghị tỉnh kiểm tra, xem xét và thu hồi đối với diện tích đất mà 

Công ty thuê của Nhà nước sau đó lại cho nhân dân thuê lại. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 
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Việc thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo trình tự, 

thủ tục theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông 

tư hướng dẫn thi hành; tuy nhiên, Công ty cổ phần Phong Hải mới thực hiện cổ 

phần hoá đang trong giai đoạn sắp xếp, ổn định sản xuất. Phương án sử dụng đất 

của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 267/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2020, theo đó Công ty phải thực hiện chuyển từ hình thức giao đất 

sang thuê đất. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục để được thuê đất, 

do vậy chưa có căn cứ để xem xét thu hồi đất. 

Để đảm bảo việc các Công ty sử dụng đất đúng mục đích được giao, cho 

thuê trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Bảo 

Thắng tăng cường công tác thanh, kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo 

quy định của pháp luật.  

53. 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 

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 yêu cầu UBND thành phố Lào Cai phối hợp với Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng kiểm tra, rà soát hiện trường xử lý kiến nghị của các hộ 

dân theo quy định. 

54. 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 

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 và số 108/SGTVTXD-QLGT ngày 

14/1/2020), Sở Tài chính (Văn bản số 235/STC-QLNS ngày 19/2/2020), UBND 

tỉnh đã 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 (Văn bản số 

1687/UBND-TH ngày 20/4/2020). 

55. 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 
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UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời như sau: 

(1) Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tân Dương: Công trình cấp 

nước sạch khu tái định cư xã Tân Dương đang không sử dụng được do bị mất, 

hỏng đoạn ống dẫn nước từ đầu nguồn đến bể áp lực. 

Theo phản ánh của người dân nước đầu nguồn không đảm bảo an toàn 

vệ sinh vì có nhiều thửa ruộng đang canh tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

Hiện tại, các hộ dân đang sử dụng nước sinh hoạt tự kéo từ nguồn khác. Do đó, 

UBND xã Tân Dương đề nghị Chủ đầu tư thủy điện Vĩnh Hà chuyển kinh phí 

hỗ trợ sửa chữa công trình nước sạch sang làm sân bóng cho Bản Mười. Hiện 

tại, Chủ đầu tư thủy điện Vĩnh Hà đã thực hiện xong việc san tạo sân bóng cho 

Bản Mười trong tháng 11/2020. 

(2) Đối với việc hỗ trợ cho các hộ dân nằm trong phạm vi GPMB và các 

hộ dân bị ảnh hưởng sau khi tích nước:  

- Còn 02 hộ nằm trong phạm vi GPMB (Bàn Văn Thanh, Bàn Văn 

Phượng), UBND huyện Bảo Yên đã phối hợp với Chủ đầu tư dự án thủy điện 

Vĩnh Hà đã hoàn tất các thủ tục kiểm đếm, áp giá và phê duyệt kinh phí. 

- Còn 03 hộ dân bị ảnh hưởng sau khi tích nước (Đặng Văn Đông, Trương 

Văn Hổn, Thào A Lồng, Vàng A Trống) chưa nhận tiền hỗ trợ với lý do số tiền hỗ 

trợ 50 triệu đồng/hộ là thấp, các hộ đề nghị như sau:  Hộ ông Trương Văn Hổn đề 

nghị hỗ trợ 200 triệu đồng; hộ ông Đăng Văn Đông đề nghị hỗ trợ 80 triệu đồng; 

hộ ông Vàng A Trống đề nghị hỗ trợ 150 triệu đồng. Trường hợp Công ty không 

nhất trí với số tiền hỗ trợ trên thì thực hiện việc xây kè, tôn nền, gia cố, sửa chữa 

các công trình hư hỏng cho các hộ dân. 

Ngày 22/10/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 4909/UBND-KT về việc giải 

quyết các tồn tại trong quá trình thi công, vận hành thủy điện Vĩnh Hà, huyện Bảo 

Yên. Trong đó, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Bảo Yên chủ trì, phối hợp 

với chủ đầu tư thủy điện Vĩnh Hà giải quyết các tồn tại nêu trên. Vì vậy, yêu cầu 

UBND huyện Bảo Yên tiếp tục giải quyết để nhân dân ổn định sinh sống.  

56. 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 

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 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư năm 2018. Năm 2020 đã được 

HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh đầu tư tại Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020 thành dự án Cầu biên giới qua sông Hồng và hạ tầng kết nối. UBND 

tỉnh đang chỉ đạo Sở GTVT-XD, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện 

dự án và triển khai trong năm 2021. 
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57. Cử tri xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn đề nghị: UBND tỉnh sớm xem 

xét xây dựng Bến xe nút giao IC 16 đã được quy hoạch, phê duyệt và công bố 

quy hoạch tránh tình trạng quy hoạch treo. Hiện nay mật độ xe ra, vào nút giao 

IC 16 rất lớn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Theo chủ trương của UBND tỉnh, việc xây dựng các bến xe khách phục 

vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh được thực hiện bằng nguồn 

vốn xã hội hóa do các doanh nghiệp đầu tư kinh phí xây dựng. Đối với việc xây 

dựng Bến xe tại khu vực nút giao IC16 cao tốc (Nội Bài - Lào Cai), trong giai 

đoạn hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành chức năng tham mưu thu 

hút, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng. 

58. 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: 

Nội dung này UBND thành phố đã có Văn bản số 1389/UBND-TCKH 

ngày 22/9/2020 trả lời cử tri với nội dung: 

Việc đầu tư xây dựng bờ kè suối khu vực thôn Trạm Thải và thôn Nậm 

Trang xã Tả Phời, ngày 22/7/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2188/QĐ-UBND giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư năm 2019, trong đó có danh mục cầu tràn liên nhịp thôn Trang - thôn Hẻo và 

hạng mục kè duối khu vực thôn Trạm Thải và thôn Nậm Trang với tổng mức 

đầu tư 6.995 triệu đồng (ngân sách tỉnh bố trí 4.897 triệu đồng, ngân sách thành 

phố bố trí 2.098 triệu đồng) thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2023. 

59. Cử tri huyện Mường Khương đề nghị: mở rộng và nâng cấp tuyến 

đường từ thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu đi Nam Giang nối vào đường Na Nhung - 

Na Lốc 3 (dài 2km); mở rộng và nâng cấp tuyến đường từ thôn Na Lốc 1 đi thôn 

Bạc Bo (dài 2 km), hiện tại 2 tuyến là đường dân sinh tự mở. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Khương nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Năm 2019 đã được tỉnh đầu tư xây dựng theo chương trình đường giao 

thông nông thôn có tên danh mục đường Pạc Bo - Nam Giang, với quy mô xây 

dựng mở mới + rải cấp phối dài 5,3km, trong đó đoạn tuyến từ Na Lốc 1 - Pạc 

Bo, dài 1,8km; Đoạn tuyến từ Pạc Bo đi khu sản xuất Na Lốc, dài 0,8km; Đoạn 

tuyến từ Na Lốc 1 - Nam Giang, dài 1,3km; Đoạn tuyến từ Na Lốc 1 - Khu  bãi 

rác, dài 0,72km; Đoạn tuyến đi khu sản xuất Pạc Bo, dài 0,72km. 
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Đoạn tuyến từ Nam Giang đấu nối với đường Na Nhung - Na Lốc 3, dài 

khoảng 2km UBND huyện đã tổng hợp, lập danh mục đầu tư vào giai đoạn 

2021-2025. 

60. Cử tri thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phản ánh, hiện nay, các 

tuyến đường nội thị thuộc thị trấn Phố Ràng đã được đầu tư từ nhiều năm trước 

đến nay hệ thống cống, mặt đường đã xuống cấp không đảm bảo an toàn giao 

thông và mỹ quan đô thị. Đề nghị tỉnh sớm xem xét ghi danh mục lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang đô thị Phố Ràng 

theo Tờ trình số 370/TTr-UBND, ngày 20/11/2018 của UBND huyện Bảo Yên. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 95/UBND-TH ngày 11/01/2021 về việc 

xem xét đề nghị nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng 

cấp, chỉnh trang các tuyến đường nội thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên, theo đó 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND 

huyện Bảo Yên kiểm tra dự án và tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện.  

61. Cử tri xã Bản Mế (Si Ma Cai) kiến nghị: Để thuận lợi cho giao 

thương buôn bán của thôn Cốc Dế (Bản Mế - Si Ma Cai) sang xã Lùng Khấu 

Nhin (Mường Khương) đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng một cây cầu nối từ Cốc Dế 

sang Lùng Khấu Nhin. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Do nguồn lực của tỉnh khó khăn, đồng thời tỉnh đang tập trung đầu tư xây 

dựng các công trình cấp thiết, đặc biệt là đường đến các thôn chưa có đường 

được đổ bê tông, đi lại khó khăn. Vì vậy, chưa có điều kiện để đầu tư dự án trên 

trong năm 2021; yêu cầu UBND huyện tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên (phù 

hợp với sự cần thiết của dự án) khi đề xuất danh mục đầu tư chung của địa 

phương trong giai đoạn 2022-2025. 

62. Cử tri huyện Văn Bàn đề nghị: Tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm 

xem xét phê duyệt phương án đoạn đường tránh qua thị trấn Khánh Yên (thuộc 

dự án đường kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai) nhằm đảm bảo đồng bộ với quy 

hoạch chung thị trấn Khánh Yên đến năm 2030, giảm tải lưu lượng phương tiện 

giao thông qua trung tâm thị trấn, thuận lợi cho việc vận chuyển khoáng sản, 

lưu thông của các xe trọng tải lớn. 

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 tại Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 01/8/2018; theo đó, tuyến 

đường nối từ nút giao IC16 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đến thành phố Lai Châu 

có chiều dài 147km, đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai dài 62Km, trong đó đoạn 

tuyến qua thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn được dự kiến đi trùng với đường 

đô thị hiện hữu, chưa kết nối với quy hoạch của địa phương đã phê duyệt. 
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Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang thực hiện theo quy hoạch trên, đã đầu tư 

nguồn kinh phí trên 300 tỷ đồng để xây dựng một số công trình trọng điểm, quan 

trọng kết nối đồng bộ với quy hoạch tuyến tránh và hạ tầng kỹ thuật hiện hữu 

như: Khu trung tâm hành chính mới của huyện, tuyến đường 45m kết nối khu đô 

thị hiện có với trung tâm hành chính, xây dựng hồ cảnh quan… Mặt khác, theo 

dự kiến xây dựng đoạn tuyến qua thị trấn Khánh Yên trên đường đô thị hiện hữu 

sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trong khu vực thị trấn; không 

dự trữ được quỹ đất để nâng cấp tuyến kết nối sang Lai Châu lên 4 làn xe trong 

tương lai.  

Về việc này, UBND tỉnh đã làm việc và có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ 

đạo đơn vị thực hiện dự án triển khai đoạn tuyến qua thị trấn Khánh Yên theo 

phương án đường tránh đảm bảo đúng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh 

Yên đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt, không đi trùng với tuyến đường cũ 

hiện nay nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến khu dân cư, phù hợp với định 

hướng phát triển của địa phương và thuận lợi cho việc nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường trong tương lai với quy mô 4 làn đường, đảm bảo an toàn giao thông với 

tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời phục vụ đảm bảo 

quốc phòng - an ninh cho địa phương. Bộ trưởng Bộ GTVT đã ghi nhận kiến 

nghị của UBND tỉnh Lào Cai và dự kiến sẽ dùng vốn kết dư sau đấu thầu của dự 

án để triển khai đoạn tuyến qua thị trấn Khánh Yên theo phương án đường tránh.  

63. 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: 

Đề xử lý rác thải khu vực thị trấn Khánh Yên và các xã lân cận, UBND 

huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Lò đốt rác thải sinh 

hoạt xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 

402/QĐ-UBND ngày 29/10/2020. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

Hiện nay, dự án đang được hoàn thiện hồ sơ để triển khai thực hiện theo đúng 

các quy định hiện hành. 

64. Cử tri phường Nam Cường phản ánh khu đất gia binh 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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Nội dung này UBND thành phố đã có Văn bản số 1513/UBND-QLĐT 

ngày 08/10/2020 trả lời của tri, trong đó có nội dung: “Theo quy định tại Điều 6, 

Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú quy định về “Giấy tờ, tài liệu chứng 

minh chỗ ở hợp pháp” và Điều 50, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết 

thi hành một số điều khoản của Luật đất đai có quy định về “đất sử dụng vào 

mục đích quốc phòng, an ninh” thì khu gia binh không được phép đăng ký 

thường trú, tạm trú cho các hộ dân. Do vậy, hiện nay Công an thành phố chưa 

có căn cứ giải quyết đăng ký thường trú, tạm trú cho các hộ gia đình mà chỉ 

phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác quản lý cư 

trú, an ninh trật tự tại địa bàn. 

Ngày 07/01/2019 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 43/QĐ-

UBND về việc thu hồi đất của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, trong 

đó giao UBND thành phố đề nghị điều chỉnh quy hoạch từ đất an ninh quốc 

phòng sang đất ở đô thị. UBND thành phố đã có Tờ trình số 409/TTr-UBND 

ngày 29/7/2020 đề nghị UBND tỉnh Lào Cai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tiểu khu đô thị số 4, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường từ đất 

an ninh quốc phòng sang đất ở đô thị”. 

UBND tỉnh đã có Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về 

việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tiểu khu đô thị số 

4, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.  

Để giải quyết kiến nghị cử tri phường Nam Cường, UBND thành phố sẽ 

tiếp tục báo cáo đề nghị sớm xem xét xác định giá đất khu vực trên để cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Sau khi được cấp GCNQSDĐ, 

Công an thành phố sẽ triển khai đăng ký thường trú, tạm trú cho các hộ gia đình 

theo quy định. 

65. Cử tri phường Bình Minh, thành phố Lào Cai phản ánh: Hiện nay tỉnh 

đang triển khai nhiều dự án trên địa bàn thành phố, trong đó có phường Bình 

Minh (Dự án Trường Trung cấp y, dự án Đường B10, dự án đường BM1, 

BM2...) trên thực tế giá đất tái định cư còn rất nhiều bất cập. Cụ thể: Thứ nhất, 

việc thống kê đền bù giá đất cho nhân dân bị thu hồi thì thấp nhưng giá giao đất 

TĐC cho nhân dân thì quá cao, nhân dân không có khả năng để nộp tiền sử 

dụng đất và không công bằng. Thứ hai, theo quy định khi bồi thường GPMB các 

dự án phải bố trí đất TĐC cho nhân dân, một số dự án thực hiện từ năm 2016 

lại không có quỹ đất TĐC, đến nay khi giao đất lại tính giá đất thời điểm hiện 

tại (có dự án từ 4 triệu đồng tăng lên 8,5 triệu đồng/m2), do đó nhân dân không 

đồng tình. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét lại cơ chế để đảm bảo quyền 

lợi cho nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

2271/BTNMT-TCQLĐĐ, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 
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3496-TB/TU ngày 25/2/2020, của UBND tỉnh tại Văn bản số 750/UBND-

TNMT ngày 02/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND 

thành phố Lào Cai và các sở, ngành có liên quan rà soát lại toàn bộ các hồ sơ thu 

hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án có vướng mắc về giá đất tái 

định cư trên địa bàn thành phố Lào Cai để báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều 

chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của người bị 

thu hồi đất. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 điều chỉnh giá đất giao đất phù hợp thời điểm thu hồi đất. 

66. Cử tri thành phố Lào Cai phản ánh: Hệ thống dây điện, dây mạng, 

hộp kỹ thuật chằng chịt trên các cột điện (rất nhiều dây chủ thuê bao đã cắt 

không còn dùng, nhưng dây không được gỡ bỏ gây mất mỹ quan đô thị). Đề nghị 

tỉnh chỉ đạo ngành điện, các nhà mạng cho kiểm tra, rà soát, dọn cắt toàn bộ hệ 

thống dây điện, dây mạng không còn dùng để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

 Đối với các kiến nghị trên, Sở TT&TT luôn xác định công tác chỉnh 

trang, gọn hóa mạng cáp thông tin liên lạc là nhiệm vụ thường xuyên trong năm 

của các cơ quan chuyên ngành và các doanh nghiệp cũng cấp dịch vụ viễn thông 

trên địa bàn tỉnh, chính vì vậy Sở TT&TT  đã liên tục và thường xuyên đôn đốc, 

chỉ đạo và giám sát việc triển khai công tác này trong năm của các đơn vị ngành 

TT&TT. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

- Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của chính quyền, các cơ quan 

quản lý và Tổng Công ty Điện lực Miền bắc, Công ty Điện lực Lào Cai đã kéo 

mới toàn bộ dây cáp chịu lực có gắn vành khuyên treo cáp cố định trên cột và 

phối hợp với các nhà mạng loại bỏ các dây cáp không còn sử dụng; kéo lại, đưa 

vào khuyên treo và bó gọn các cáp đang sử dụng, không để tình trạng cáp viễn 

thông bị chùng, võng gây mất mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện lưu thông. Lũy kế đến hết năm 2020, các đơn vị đã thực hiện chỉnh 

trang, gọn hóa được 34,53 km cáp các loại trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

- Ngay từ đầu năm 2021, Sở TT&TT (Văn bản số 60/STTTT-BCVT ngày 

25/01/2021 về việc chỉnh trang, gọn hóa mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh), 

UBND thành phố (Kế hoạch Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 26/11/2020) đã 

chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tổ chức ra quân thực hiện chỉnh trang, gọn 

hóa toàn bộ hệ thống mạng cáp thông tin liên lạc, trong đó tập trung thực hiện 

tại các khu vực đô thị, khu vực tập trung dân cư như đường Ngô Quyền, Quy 

Hóa, Kim Hoa, Trung Đô, Nguyễn Du (phường Kim Tân); Đinh Bộ Lĩnh, Phan 

Đình Phùng, Tô Vĩnh Diện, Ngọc Uyển, Cô Tiên, Phạm Văn Xảo (phường Lào 

Cai); Mường Hoa, Kim Sơn, Hoàng Trường Minh, Cù Chính Lan, Ngô Minh 

Loan, Nguyễn Thị Định, Lạc Sơn (phường Bắc Cường); Trần Đăng Ninh 

(phường Cốc Lếu);... 

67. Cử tri xã Sơn Hà đề nghị tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng và Công ty Minh Đức bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị nứt nhà, do 
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Công ty Minh Đức làm đường gây ảnh hưởng, đơn vị thi công đã đi kiểm tra và 

thống kê các hộ bị ảnh hưởng, đến nay thời gian đã gần 3 năm vẫn chưa được 

bồi thường thiệt hại gây bức xúc trong nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVTXD, Nhà thầu Công ty Minh Đức giải 

quyết dứt điểm 47 hộ/47 hộ bị nứt nhà trong quá trình thi công. Đến nay đã giải 

quyết xong cho các hộ dân (có biên bản các hộ đã ký và xác nhận của UBND xã 

Sơn Hà). 

68. Cử tri xã Trung Chải huyện Sa Pa phản ánh trong quá trình khảo sát 

lấy ý kiến nhân dân để triển khai xây dựng Thủy điện Chu Lìn 1, người dân 

không nhất trí cho triển khai xây dựng Thủy điện này với lý do nếu triển khai sẽ 

làm mất nguồn nước tưới tiêu của các hộ tại thôn Chu Lìn 1 và Chu Lìn 2. Đề 

nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết và trả lời cho người dân được biết. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

(1) Qua rà soát quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai đã được phê 

duyệt và danh sách các dự án đang nghiên cứu đề xuất bổ sung vào quy hoạch 

thì trên địa bàn xã Trung Chải, thị xã Pa Sa (trước đây là huyện Sa Pa) không có 

dự án thủy điện Chu Lìn 1. 

(2) Hiện nay, trên địa bàn xã Trung Chải, thị xã Sa Pa có dự án thủy điện 

Trung Chải đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy 

điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 2187/QĐ-BCT 

ngày 17/8/2020. 

(3) Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 5989/UBND-KT đồng ý 

chủ trương Công ty CP thủy điện Trung Chải nghiên cứu, lập hồ sơ đầu tư dự án 

thủy điện Trung Chải (công suất 9,5MW) thuộc thị xã Sa Pa. 

Ngày 19/01/2021, Công ty CP thủy điện Trung Chải đã phối hợp với các 

phòng ban chuyên môn của thị xã Sa Pa, UBND xã Trung Chải tổ chức cuộc 

họp làm việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư tại các Trung Chải (21 hộ 

dân). Ý kiến chung của các hộ dân nhất trí thực hiện dự án, đề nghị Công ty thực 

hiện đúng cam kết đền bù GPMB theo quy định, đảm bảo lượng nước tưới tiêu 

cho các hộ dân, tạo điều kiện cho người dân trong thôn được làm việc tại dự án. 

(4) Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng và vận hành phát điện, Sở 

Công Thương, UBND thị xã Sa Pa và các cơ quan chức năng có liên quan sẽ 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường đặc biệt là khai thác sử dụng nước, duy trì dòng chảy môi trường, nguồn 

nước phục vụ sản xuất của các hộ dân trong khu vực. 

69. Cử tri xã Tả Van, huyện Sa Pa phản ánh hiện nay tuyến đường cấp 

phối từ Trung tâm xã đi thôn Séo Mý Tỷ xuống cấp đi lại rất khó khăn. Đề nghị 

tỉnh bố trí kinh phí sớm đầu tư xây dựng tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của 

người dân và du khách tham quan du lịch. 
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Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Tuyến đường từ trung tâm xã Tả Van đi các thôn Tả Van Mông, Séo Mý 

Tỷ, Dền Thàng đã được UBND thị xã Sa Pa giao danh mục lập nhiệm vụ báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 

29/9/2020 do UBND xã Tả Van làm chủ đầu tư; hiện tại, tuyến đường đang 

được triển khai thi công. Do đây là tuyến đường độc đạo đi các thôn Tả Van 

Mông, Séo Mý Tỷ, Dền Thàng nên để bảo đảm giao thông trong quá trình thi 

công, đơn vị thi công thực hiện giải pháp thi công từ phía trong ra ngoài (thi 

công từ Trung tâm thôn Dền Thàng hướng ra Trung tâm xã Tả Van) không triển 

khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến được. Trong năm 2021, tuyến đường sẽ 

được thi công hoàn thành, đưa vào khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, đáp 

ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong khu vực cũng như du khách tham quan, 

du lịch. 

70. Cử tri xã Bản Hồ huyện Sa Pa phản ánh, hiện nay khu vực trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở xã Bản Hồ có nguy cơ sạt lở gây mất an toàn cho 

người dân và các cháu học sinh. Đề nghị tỉnh khảo sát đánh giá và đầu tư xây 

dựng kè để đảm an toàn cho các cháu học sinh tham gia học tập tại trường. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

Yêu cầu UBND thị xã Sa Pa đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên 

giảng dạy tại trưởng; rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đề xuất đầu tư trong giai 

đoạn 2021-2025. 

71. Cử tri phường Nam Cường, thành phố Lào Cai phản ánh, Dự án xây 

dựng khu trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh đã có quyết định phê duyệt và giải 

phóng mặt bằng từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa được 

giải quyết dứt điểm (dự án này tính đến nay đã được 15 năm). Nhân dân đã có ý 

kiến rất nhiều lần, xong đến nay vẫn chưa có cơ quan nào chịu trách nhiệm 

đứng ra giải quyết (vì dự án này đã không thực hiện, bỏ hoang từ lâu). Hiện nay 

có khoảng 4 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này phải đi lại nhờ qua cơ quan 

cục thi hành án tỉnh, rất bất tiện trong công việc sinh hoạt và đảm bảo an ninh 

cho cơ quan. Vậy đề nghị tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm cho nhân dân khu vực 

này để họ yên tâm cuộc sống. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri. 

72. Cử tri phường Bình Minh phản ánh, có một số dự án giải phóng mặt 

bằng từ năm 2014-2016 như dự án B10, Trường y... tại thời điểm thu hồi đất thì 

nhà nước không ra quyết định giao đất mà chỉ tạm bàn giao đất cho nhân dân 

làm nhà để lấy mặt bằng thi công công trình, nay nhà nước ra quyết định giao 

đất cho nhân dân thì áp giá đất tại thời điểm hiện tại là không hợp lý, gây bức 

xúc trong nhân dân. Vì vậy, đề nghị các cấp xem xét có biện pháp điều chỉnh giá 
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đất về thời điểm khi có quyết định thu hồi đất để nhân dân sớm ổn định đời sống 

ở khu tái định cư. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

2271/BTNMT-TCQLĐĐ, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 

3496-TB/TU ngày 25/2/2020, của UBND tỉnh tại Văn bản số 750/UBND-

TNMT ngày 02/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND 

thành phố Lào Cai và các sở, ngành có liên quan rà soát lại toàn bộ các hồ sơ thu 

hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án có vướng mắc về giá đất tái 

định cư trên địa bàn thành phố Lào Cai để báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều 

chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quyền lợi của người bị 

thu hồi đất. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 điều chỉnh giá đất giao đất phù hợp thời điểm thu hồi đất. 

73. Cử tri xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm 

đầu tư xây dựng mương thủy lợi thôn Giằng, xã Liêm Phú hiện công trình này đã 

có hồ sơ thiết kế từ 2018 đến nay chưa được xây dựng. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Công trình mương thủy lợi thôn Giằng xã Liêm Phú đã được UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 06/7/2020; 

UBND huyện Văn Bàn phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 

tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 04/11/2020. 

74. Cử tri xã Thái Niên huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh yêu cầu Công ty 

Khai Phát tiếp tục khắc phục trả lại hiện trạng cho một số hộ dân có diện tích đất 

nông nghiệp vùi lấp do vỡ đập chứa thải gây ra từ năm 2018, đồng thời có biện 

pháp khắc phục lâu dài để nhân dân sản xuất. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Hoạt động khai thác chế biến mỏ caolinh, mica, fenspat tại xã Thái Niên 

của Công ty TNHH Khai Phát hoạt động từ năm 2005, đến tháng 9/2018 xảy ra 

sự cố vỡ đập bãi thải gây trôi trượt lượng đất đá bùn thải vào diện tích đất trồng 

lúa hoa màu của Nhân dân thôn Thái Niên, xã Thái Niên. Tổng diện tích ảnh 

hưởng 3,6 ha của 46 hộ gia đình trong đó diện tích bị vùi lấp hoàn toàn là 1,2 ha. 

Dự kiến mức thiệt hại và kinh phí Công ty TNHH Khai phát phải bồi thường hỗ 

trợ các hộ gia đình là 170.000.000 đồng. 

+ Kết quả thực hiện khắc phục bồi thường thiệt hại cho Nhân dân của 

Công ty TNHH Khai Phát từ tháng 9/2018: 

+ Công ty đã chi trả: 131.850.000 đồng cho 43 hộ dân bị ảnh hưởng. 
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+ Đối với diện tích vùi lấp Công ty thực hiện khắc phục phần đất đá sạt 

trôi trượt chất thải xuống diện tích canh tác của Nhân dân bằng việc nạo vét và 

đắp đập ngăn phòng trôi trượt, tuy nhiên chưa đảm bảo an toàn. Đối với nội 

dung này tháng 4/2019 UBND huyện Bảo Thắng đã thành lập Tổ công tác kiểm 

tra an toàn hồ đập bãi thải đối với đơn vị và tiến hành lập biên bản trong đó đặc 

biệt lưu ý thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở, trôi trượt bãi thải của 

Công ty xuống cánh đồng, khu vực Nhân dân xã Thái Niên đang canh tác sản 

xuất nhưng tới nay đơn vị chưa khắc phục đảm bảo nguyên trạng ban đầu. 

+ Đối với 1 hộ (bà Phan Thị Tung) Công ty chưa bồi thường và khắc phục 

xong do 2 bên chưa thỏa thuận được mức bồi thường. Ngoài ra việc hoạt động 

của mỏ còn tiềm ẩn nguy cơ trôi trượt và một số khu vực ruộng gần suối chưa 

được khắc phục trả lại hiện trạng như ban đầu để canh tác trồng lúa. Do đó  hộ 

gia đình bà Phan Thị Tung đề nghị hỗ trợ theo vụ và cho chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất sang trồng cây lâu năm. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bảo Thắng tiếp tục giám sát và đôn 

đốc Công ty TNHH Khai Phát thực hiện các pháp khắc phục để Nhân dân sản 

xuất.  

75. Cử tri thôn Bến Phà, xã Gia Phú huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sớm hoàn thiện các hạng mục như: Điện ở khu 

tái định cư khu đầu cầu Gia Phú để nhân dân xây dựng nhà cửa. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng hoàn thiện xây 

dựng hạng mục điện trong tháng 4 năm 2021. 

76. Cử tri xã Nậm Dạng huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng xử lý dứt điểm các điểm sạt lở đất xuống đất nông 

nghiệp, đất ở của nhân dân thuộc xã Nậm Dạng khi thi công tuyến đường Quý Sa 

- Tằng Loỏng. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Đối với việc xử lý các điểm sạt lở đất: Do tuyến đường đoạn đi qua xã 

Nậm Dạng có địa hình đồi núi cao, dộ dốc lớn nên trong quá trình thi công 

công trình, tại một số đoạn tuyến khi mưa lớn đất trôi chảy theo dòng nước bồi 

lấp vào đất canh tác của dân. Các ảnh hưởng này đã được Ban QLDA phối  hợp 

với Hội đồng bồi thường và chính quyền địa phương giải quyết.  

Tuy nhiên để giải quyết dứt điểm các điểm sạt lở đất xuống đất nông 

nghiệp cần phải gia cố dẫn dòng nước tại 03 vị trí hạ lưu cống Km13+226, 

Km13+389, Km13+588. Tại Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 

UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế gia cố dẫn dòng hạ lưu cống tại 3 vị trí trên 

bằng mương bê tông xi măng. Các hạng mục gia cố trên đã được triển khai thi 

công và giải quyết dứt điểm các điểm sạt lở đất xuống đất nông nghiệp theo kiến 

nghị của cử tri xã Nậm Dạng. 
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77. 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: 

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Phố Lu tại Km12 trên QL4E, tỉnh 

Lào Cai được Bộ GTVT đầu tư xây dựng năm 2010 và đưa vào sử dụng năm 

2015. Công tác GPMB dự án cầu Phố Lu, khu tái định cư tại thôn Tả Hà 3, xã 

Sơn Hà giao cho UBND huyện Bảo Thắng làm chủ đầu tư, đến nay còn 41 suất 

tái định cư của các dự án chưa được bàn giao cho các hộ dân do huyện Bảo 

Thắng thiếu quỹ đất. Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng dọc hai bên đường TL152, huyện Bảo Thắng tại Quyết định số 

2332/QĐ-UBND, tuy nhiên do nguồn vốn trung ương hỗ trợ gặp nhiều khó khăn 

nên đến nay dự án chưa được triển khai xây dựng. UBND tỉnh yêu cầu UBND 

huyện Bảo Thắng rà soát quỹ đất trên địa bàn huyện để xắp xếp cho các hộ trên. 

78. Cử tri các xã của huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh xem xét sớm bố trí giao 

vốn đầu tư đối với 10 công trình của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, thời 

gian thực hiện từ 2018-2022 nhưng đến nay vẫn chưa được giao vốn xây dựng: 

(1) Trụ sở làm việc công an và dân quân xã Vĩnh Yên, (2 )Trụ sở làm việc công an 

và dân quân xã Minh Tân, (3) Trụ sở làm việc công an và dân quân xã Xuân 

Thượng, (4) Tuyến đường liên xã bản Mí 2 xã Xuân Hòa - bản Lò Vôi xã Vĩnh 

Yên, (5) Mở rộng, nâng cấp đường Bản 6 Vài Siêu - Bản 8 Vài Siêu, xã Thượng 

Hà huyện Bảo Yên, (6) Nâng cấp đường UBND xã Vĩnh Yên - Nặm Kỳ, huyện 

Bảo Yên (thời gian thực hiện 2018-2020); (7) Sửa chữa kè chống sạt lở suối bản 

Hón đoạn từ cầu bản Lằng (Nhà ông Khiết) đến nhà ông Khương thôn bản Lằng 

xã Nghĩa Đô, (8) Sửa chữa kè chống sạt lở suối bản Hón đoạn từ nhà ông Tỉnh 

đến ruộng nhà ông Tò xã Nghĩa Đô, (9) Sửa chữa kè chống sạt lở suối Nậm Bắt 

từ cánh đồng Na Lốc đến ngã ba hợp lưu suối Nậm Luông xã Nghĩa Đô (thời gian 

thực hiện 2019-2020); (10) Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Đô. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Đối với dự án Sửa chữa kè chống sạt lở suối Nậm Bắt từ cánh đồng Na 

Lốc đến ngã ba hợp lưu suối Nậm Luông, Nậm Bắt thuộc Bản Hón xã Nghĩa 

Đô: Tổng mức đầu tư 986 triệu đồng, đã quyết toán dự án hoàn thành và đưa vào 

sử dụng. 

- Đối với dự án Sửa chữa kè chống sạt lở suối Bản Hón đoạn từ Cầu Bản 

Lằng (Nhà ông Khiết) đến nhà ông Khương thôn Bản Lằng xã Nghĩa Đô: Tổng 

mức đầu tư 965 triệu đồng, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Đối với dự án Sửa chữa kè chống sạt lở suối Bản Hón đoạn từ ruộng nhà 

ông Tỉnh đến ruộng nhà ông Tò xã Nghĩa Đô tổng mức đầu tư 980 triệu đồng và 
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dự án Phòng khám đa khoa khu vực xã Nghĩa Đô tổng mức đầu tư 14.979 triệu 

đồng: Đang thi công xây dựng dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2023. 

- Đối với các dự án Trụ sở làm việc công an và dân quân xã Minh Tân; 

Trụ sở làm việc công an và dân quân xã Vĩnh Yên; Trụ sở làm việc công an và 

dân quân xã Xuân Thượng; Tuyến đường liên xã Bản Mí 2 xã Xuân Hoà - Bản 

Lò Vôi xã Vĩnh Yên; Mở rộng nâng cấp đường Bản 6  Vài Siêu - Bản 8 Vài Siêu 

xã Thượng Hà huyện Bảo Yên; Nâng cấp đường UBND xã Vĩnh Yên - Nậm Kỳ 

huyện Bảo Yên: Hiện nay chưa khởi công xây dựng, UBND tỉnh đã giao UBND 

huyện Bảo Yên hoàn thiện hồ sơ dự án theo chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Văn bản 

số 377/HĐND-TT ngày 31/12/2020 và UBND tỉnh tại Văn bản số 128/UBND-

TH ngày 13/01/2021. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tính cấp thiết từng công trình, tham mưu cấp 

có thẩm quyền bố trí vốn thực hiện dự án trong khả năng cân đối của ngân sách. 

79. 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: 

(1) Dự án thủy điện Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Tiến 3 đã được Bộ Công 

Thương phê duyệt bổ sung 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. 

(2) Trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện tham vấn ý kiến cộng 

đồng dân cư trong khu vực dự án trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định 

chủ trương đầu tư. 

(3) Trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, Sở Công Thương và cơ 

quan chuyên môn về xây dựng sẽ xem xét, đánh giá hồ sơ khảo sát địa chất, 

khảo sát địa hình và yêu cầu Nhà đầu tư tính toán, lựa chọn giải pháp kỹ thuật 

xây dựng đảm bảo an toàn cho công trình và nhân dân trong khu vực. 

80. Ý kiến kiến nghị của cử tri phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) 

phản ánh, Dự án xây dựng khu trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh đã có quyết 

định phê duyệt và giải phóng mặt bằng từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn giải 

quyết dứt điểm cho nhân dân khu vực này.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri. 

81. Cử tri huyện Mường Khương đề nghị quan tâm đầu tư cho cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cho các xã trên địa bàn huyện chưa được đầu tư hiện đại hóa bộ 
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phận một cửa và định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức làm công tác cải cách hành chính. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

(1) Đối với nội dung đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cho cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cho các xã trên địa bàn huyện chưa được đầu tư hiện đại hóa 

bộ phận một cửa: Hằng năm, UBND tỉnh đều giành một nguồn kinh phí đầu tư 

cơ sở, vật chất cho bộ phận một cửa của các xã. 

(2) Đối với nội dung kiến nghị, định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp 

vụ cho cán bộ, công chức làm công tác Cải cách hành chính. Từ năm 2018 đến 

nay hàng năm Sở Nội vụ đều tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ CCHC 

cho cán bộ, công chức làm cải cách hành chính; công tác tại bộ phận một cửa 

trong các cơ quan, đơn vị; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Trong giai đoạn 2021-2025, hàng năm Sở Nội vụ sẽ tổ chức các lớp tập huấn 

như: 

- Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC; chính phủ điện tử cho 

cán bộ, công chức làm công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. 

- Tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã, phòng chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện thực hiện chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm trên phần mềm 

của đơn vị. 

Do vậy, yêu cầu UBND huyện Mường Khương quan tâm cử cán bộ, công 

chức tham gia về Sở Nội vụ. 

82. Cử tri huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét đầu tư xây dựng công trình 

cấp nước sạch cho thôn Noong Khuấn  (Khánh Yên Trung) với 154 hộ; đầu tư xây 

dựng công trình cấp nước sạch cho thôn Nà Thái (Khánh Yên Thượng) với 135 hộ 

dân để người dân được sử dụng nước sạch. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

- Đối với công trình nước thôn Noong Khuấn, UBND huyện đang tiến 

hành rà soát các nhu cầu đầu tư. 

- Đối với công trình nước sạch cho thôn Nà Thái (Khánh Yên Thượng), 

UBND huyện đã chủ động báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành tại Báo cáo số 

69/BC-UBND ngày 08/02/2021 về việc rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết yếu 

các xã năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Văn Bàn. Hiện tại, 

tỉnh đang tổng hợp chung nhu cầu trên địa bàn toàn tỉnh để đề xuất Trung ương. 

83. Cử tri xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét đầu tư 

xây dựng cấp nước sạch cho 4 thôn cụm Sung - Lảng; xem xét đầu tư xây dựng 

công trình thủy lợi Ta Cô - Phai Con Tàu để phục vụ tưới tiêu cho 140 ha (chưa 

bao gồm diện tích của xã Liêm Phú).  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Văn Bàn nghiên cứu, trả lời như sau: 
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- Đối với công trình thủy lợi Ta Cô - Phai con Tàu, xã Khánh Yên Hạ: 

UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, nghành liên quan (Sở Tài chính chủ trì) 

và UBND huyện kiểm tra đánh giá hiện trạng sự cần thiết đầu tư. 

- Đối với công trình cấp nước sạch cho 4 thôn cụm Sung - Lảng xã Khánh 

Yên Hạ, UBND huyện đã chủ động báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành tại Báo 

cáo số 69/BC-UBND ngày 08/02/2021 về việc rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết 

yếu các xã năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Văn Bàn. Hiện 

tại, tỉnh đang tổng hợp chung nhu cầu trên địa bàn toàn tỉnh để đề xuất Trung ương. 

84. Cử tri xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét đầu tư 

xây dựng cột điện và đường dây điện 0,4 KV cho các thôn bản trên địa bàn xã.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Xã Khánh Yên Trung huyện Văn Bàn hiện nay còn nhu cầu đầu tư xây 

dựng mới 10km đường dây 0,4kV cấp điện cho 95 hộ dân trên địa bàn 5 thôn 

(Làn 1, Làn 2, Nậm Én, Nong Khuấn, Trung Tâm). UBND tỉnh yêu cầu Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn triển khai 

cấp điện cho khu vực trên trong giai đoạn 2021-2025. 

85. Cử tri xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh chỉ đạo 

ngành điện khảo sát tiếp tục đầu tư để lưới điện trên địa bàn xã được an toàn 

trong mùa mưa bão sắp tới (Thôn Noong Dờn 500m, đường lên cổng trường tiểu 

học, thôn Nà Thái, thôn Văn Tiến).  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Xã Khánh Yên Thượng huyện Văn Bàn hiện nay còn nhu cầu đầu tư 

xây dựng mới 04km đường dây 0,4kV cấp điện cho 81 hộ dân trên địa bàn 4 

thôn (Nà Thái, Văn Tiến, Noong Dờn, Nậm Cọ). UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn triển khai cấp 

điện cho khu vực trên trong giai đoạn 2021-2025. 

86. 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: 

Hiện nay UBND tỉnh đã đầu tư sửa chữa nâng cấp mặt đường, hệ thống 

thoát nước từ ngã 3 Xuân Giao đến ngã ba đi Quý Xa và thay thế ngầm suối Cù 

cụ thể như sau: 
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- Dự án xây dựng một số cầu và cầu tràn trên tỉnh lộ 151 được phê duyệt đầu 

tư tại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với tổng mức 35 tỷ đồng. 

Nguồn vốn: Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để bảo đảm hạ tầng giao 

thông và nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác của ngân sách tỉnh năm 2020-2022. 

Trong đó hạng mục cầu suối Cù Km3+703: Đã thi công xong lao lắp. Hiện đang 

tiếp tục triển khai thi công đường đầu cầu và hạng mục mặt cầu. Dự kiến thông xe 

trước mùa mưa lũ năm 2021. 

- Dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 151 đoạn ngã ba Xuân Giao - TL152 được 

phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với tổng 

mức 60,215 tỷ đồng. Nguồn vốn: Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để 

bảo đảm hạ tầng giao thông ngân sách tỉnh năm 2020-2021. Công trình đã được 

phát lệnh khởi công ngày 12/3/2021 tại Thông báo số 70/TB-SGTVTXD. Hiện nay 

nhà thầu đang triển khi thi công hạng mục rãnh thoat nước dọc. Dự kiến hoàn thành 

quý II/2022. 

- Dự án nâng cấp tỉnh lộ 151 đoạn nối đường Quý Xa - Tằng Loỏng với tỉnh 

lộ 152 được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

với tổng mức 54,2 tỷ đồng. Nguồn vốn: Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng 

sản để bảo đảm hạ tầng giao thông; nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và 

nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh. Công trình đã được phát lệnh khởi công ngày 

15/12/2020 tại Thông báo số 545/TB-SGTVTXD. Hiện nay nhà thầu đang triển khi 

thi công hạng mục rãnh thoát nước dọc. Dự kiến hoàn thành quý I/2022. 

87. 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: 

Đường tỉnh 160 đoạn từ Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) đến xã Tân Dương 

(huyện Bảo Yên) có chiều dài 36km, trong đó đoạn từ Km0 - Km23 được đầu tư 

xây dựng đưa vào sử dụng năm 2015 với quy mô tiêu chuẩn đường cấp A-

GTNT (bề rộng nền đường Bn=5m, bề rộng mặt đường Bm=3m) mặt đường 

láng nhựa, rãnh dọc được gia cố bằng BTXM. Sau khi hoàn thành bàn giao đưa 

và sử dụng, đã được giao đơn vị quản lý, bảo trì. 

Đoạn từ Km23 - Km36 có bề rộng nền đường Bn=4m, mặt đường cấp 

phối. Do đang thi công các thủy điện, vì vậy UBND tỉnh chưa đầu tư nâng cấp. 

Hiện nay do việc triển khai thi công các thủy điện (thủy điện Bảo Nhai, thủy 

điện Nậm Lúc, thủy điện Vĩnh Hà) 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. 



 43 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT-XD cùng với các đơn vị liên quan và 

các Chủ đầu tư (CĐT) thuỷ điện trên dọc đoạn tuyến Km0 - Km36 (Bảo Nhai - 

Tân Dương) Tỉnh lộ 160 đã họp bàn phương án khắc phục. Theo đó, các CĐT 

thuỷ điện cam kết sẽ bố trí kinh phí vật tư, thiết bị và nhân lực phối hợp cùng 

với đơn vị bảo trì sửa chữa, khắc phục cơ bản đảm bảo giao thông trên tuyến, 

đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.  

Hiện nay, Tỉnh ủy đã phê duyệt 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, theo đó, trong 5 năm tới sẽ triển khai nâng 

cấp, sửa chữa khoảng 18km, xây dựng mới cầu Nậm Tôn để thay thế cầu cũ. 

UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các sở ngành liên 

quan khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để thực hiện. 

Trong thời gian chờ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy 

đinh, yêu cầu Sở GTVT-XD chỉ đạo đơn vị duy tu bảo dưỡng thường xuyên và 

các đơn vị có liên quan thường xuyên quan tâm đến công tác bảo dưỡng, sửa 

chữa thường xuyên, khắc phục tạm thời các hư hỏng của mặt đường; khơi thông 

rãnh dọc, cống thoát nước để đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân. 

88. 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, huyện Mường Khương. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao UBND huyện Mường Khương trả lời như sau: 

(1) Tình hình khu vực dự án 

Thực trạng công trình: Hệ thống tiêu thoát lũ trung tâm thị trấn Mường 

Khương, huyện Mường Khương, được đầu tư phân kỳ thành 4 đợt: Đợt 1 năm 

2003, đợt 2 năm 2005, đợt 3 năm 2007 và đợt 4 năm 2010. Mục tiêu công trình 

là chống úng cho 132 ha đất; trong đó 120 ha đất ruộng lúa và cải tạo 12 ha đất 

bằng thường xuyên bị ngập úng thành đất canh tác. Chống ngập cho 3 km đường 

Lào Cai - Mường Khương và 2 km đường Mường Khương - Nấm Lư khi có 

mưa lũ. Chống ngập lụt cho 2 khu dân cư với khoảng 120 hộ thuộc thị trấn 

Mường Khương và 02 trường học.  

Qua kiểm tra thực tế, từ khi công trình bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 

cho đến nay chưa thực hiện nạo vét lòng kênh: Do ảnh hưởng của các đợt mưa 

lớn hàng năm kéo theo đất đá bồi lắng tích tụ tại lòng kênh, với chiều cao phần 

bồi lắng trung bình từ 1,0 đến 1,8 m, lòng kênh bị thu hẹp có vị trí lòng kênh chỉ 

còn 2m-3m. Dọc theo tuyến mương chính có 02 vị trí do mưa lũ làm xói lở gẫy 

sập thành kênh bê tông cốt thép mái bờ kênh tiêu, dày 20 cm, với chiều dài lún 

sụt khoảng 100m (Vị trí 1 tại hạ lưu cầu Tùng Lâu phía sau chợ Trung tâm 

huyện bị sụt lún thành kênh bên phải tuyến với chiều khoảng 25m; vị trí 2 tại hạ 

lưu cầu Na Đẩy của tuyến đường ĐT.154 bị sụt lún thành kênh bên trái tuyến 

với chiều dài khoảng 75 m). Tuyến nhánh số 1 tại vị trí hạ lưu cầu vào khu dân 
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cư Mã Tuyển 1, do đáy lòng kênh là nền đất, nên lòng kênh bị nước lũ gây xói 

phần đáy kênh, làm hở treo móng thành kênh BTCT, với chiều dài khoảng 

200m, chiều dày thành kênh BTCT là 20cm. 

Do lòng kênh bị đất đá bồi lắng tích tụ, nên hàng năm khi có các đợt mưa 

lớn kéo dài lượng nước, lòng chảy bị thu hẹp nên nước không thoát kịp đã tràn 

bờ gây ảnh hưởng đến công trình, nhà ở và hoa màu của các hộ dân cư dọc theo 

hai bên kênh tiêu. Ngoài các tuyến kênh đã được đầu tư, hiện tại tuyến suối tại 

thôn Na Đẩy, thị trấn Mường Khương còn lại một đoạn tuyến nối tiếp từ phần 

mương tiêu đã được gia cố lên phía thượng lưu có chiều dài khoảng 1.200m, 

chiều rộng lòng suối hiện trạng từ 2,5 đến 4,0 m, một số điểm đất đá vùi lấp lòng 

suối cao bằng với cao trình của phần ruộng dọc theo hai bên suối, chưa được đầu 

tư nạo vét, gia cố mái bờ kênh, do đó hàng năm do mưa lũ thường xuyên gây xói 

lở, nước lũ thường xuyên tràn ra hai bên bờ suối kèm theo đất đá vùi lấp, gây 

thiệt hại về cây cối hoa màu của nhân dân với diện tích khu ruộng bị ảnh hưởng 

khoảng 30ha lúa của thôn Na Đẩy. Phần kênh tiêu hạ lưu đã được đầu tư gia cố 

mái bờ kênh bằng bê tông cốt thép dày 15cm. 

(2) Việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình 

Để đảm bảo việc tiêu thoát lũ trước mắt khi có mưa lớn xảy ra, do nguồn 

kinh phí của huyện hạn hẹp không có khả năng để đầu tư xây dựng, nạo vét 

đồng bộ toàn bộ các tuyến kênh thoát lũ. UBND huyện Mường Khương đã giao 

nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  tại Quyết định số 

1072a/QĐ-UBND ngày 10/12/2020, với quy mô nạo vét đoạn đầu tuyến kênh 

chính với chiều dài khoảng 1.000m, để tăng cường khả năng thoát nước, hiện 

nay đang trình duyệt hồ sơ thiết kế dự toán công trình, dự kiến bố trí vốn triển 

khai thi công trong năm 2021. Để đảm bảo cho việc chống úng cho 132 ha đất; 

trong đó 120 ha đất ruộng lúa và cải tạo 12 ha đất bằng thường xuyên bị ngập 

úng thành đất canh tác. Chống ngập cho 3 km đường Lào Cai - Mường Khương 

và 2 km đường Mường Khương - Nấm Lư khi có mưa lũ. Chống ngập lụt cho 2 

khu dân cư với khoảng 120 hộ thuộc thị trấn Mường Khương và 02 trường học.   

89. Cử tri phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh, thành phố 

có phương án sửa chữa, nâng cấp hệ thống cống rãnh hai bên đường tỉnh lộ 156 

đoạn từ đường Thủ Dầu Một đến cầu Vòm tổ 1, phường Duyên Hải. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Đoạn tuyến từ đường Thủ Dầu Một đến cầu Vòm tổ 1, phường Duyên Hải 

mà cử tri phản ánh là tuyến đường tỉnh 156B. Tuyến đường này được đầu tư 

nâng cấp năm 2014, qua nhiều năm khai thác tuyến đường đã một phần xuống 

cấp (đặc biệt là hệ thống thoát nước). Nhiều vị trí hạ lưu cống, nhiều vị trí rãnh 

dọc đã người dân làm lối đi vào nhà bằng các tấm đan bê tông không đồng nhất, 

dẫn đến khó trong công tác nạo vét, khơi thông rãnh. 

Việc đầu tư xây dựng hệ thống rãnh hộp bằng BTXM để đảm bảo thoát 

nước, vệ sinh môi trường là cần thiết. Hiện tại, do tỉnh chưa cân đối được nguồn 
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lực đầu tư nên chưa thể triển khai nâng cấp hệ thống thoát nước dọc tuyến được. 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì tuyến 

đường thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, khơi thông 

rãnh dọc, công thoát nước đảm bảo thoát nước tốt khi trời mưa. 

90. Cử tri xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn đề nghị tỉnh xem xét quan tâm 

đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến thủy lợi Chút - Pom Chom, tuyến mương A đảm 

bảo nước phục vụ sản xuất cho xã Làng Giàng và khu vực thị trấn Khánh Yên, 

Khánh Yên Thượng (UBND huyện Văn Bàn đã có văn bản số 1178/UBND-TH 

ngày 25/11/2019 về đề xuất danh mục nghiên cứu chủ trương đầu tư các dự án 

khởi công mới kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trong đó có danh mục 

Hệ thống chống hạn các xã Hòa Mạc, Làng Giàng, thị trấn Khánh Yên, Khánh 

Yên Thượng, tổng kinh phí đề xuất là 35 tỷ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành Công ty 

cổ phần cấp nước Lào Cai đẩy nhanh tiến độ các bước thủ tục để xây dựng nhà 

máy nước xã Làng Giàng công suất 3000m3/ngđ 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

 Công trình thủy lợi Chút - Pom Chom được đầu tư xây dựng năm 2008, 

phục vụ tưới cho khoảng 160 ha lúa của xã Làng Giàng và một phần diện tích 

lúa của các xã Hòa Mạc, Khánh Yên Thượng. Công trình gồm: 01 đầu mối kiên 

cố lấy nước trên suối Chút và khoảng 7 km kênh bê tông đã được kiên cố, hiện 

tại công trình vẫn hoạt động bình thường. Do công trình đã được đầu tư từ rất 

lâu nên một số đoạn kênh đã bị hư hỏng xuống cấp, đặc biệt là khoảng 700 m 

kênh ngầm kích thước 100 x 100 cm thường xuyên bị tắc, vùi lấp nên lưu lượng 

nước không đảm bảo cho sản xuất. Hàng năm, UBND xã Làng Giàng đã chỉ đạo 

Tổ quản lý công trình tổ chức nạo vét; tuy nhiên do chiều cao của kênh ngầm 

thấp nên rất khó khăn cho việc nạo vét. 

Tuyến mương A được đầu tư xây dựng năm 2008 lấy nước của công trình 

thủy lợi Chút - Pom Chom phục vụ tưới cho khoảng 7 ha lúa, tổng chiều dài 

kênh mương khoảng 2 km. Do ảnh hưởng của mưa bão nên tuyến kênh đã bị hư 

hỏng hoàn toàn, hiện tại để có nước phục vụ cho việc sản xuất của nhân dân, xã 

đã đấu nước từ một tuyến khác của công trình thủy lợi Chút - Pom Chom chạy 

dọc theo Quốc lộ 279 để dẫn nước vào ruộng của các hộ dân, tuy nhiên vẫn 

không đảm bảo đủ nước canh tác cho diện tích này đặc biệt là vào mùa khô. 

Để đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất cho 160 ha lúa của xã Làng Giàng 

cần thiết phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp khoảng 700m cống ngầm và một số 

đoạn bị hư hỏng của công trình thủy lợi Chút - Pom Chom; sửa chữa, nâng cấp 

tuyến kênh A dài 2km.  

Do tình hình dịch Covid-19, dự kiến khả năng thu ngân sách năm 2021 và 

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. Do đó, chưa thể cân đối để bố trí đầu tư các dự án này. Yêu cầu UBND 
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huyện Văn Bàn chỉ đạo khắc phục tạm thời để chống sạt lở, đồng thời chủ động 

cân đối, sử dụng ngân sách của huyện để thực hiện đầu tư. 

Về tiến độ các bước thủ tục để xây dựng nhà máy nước xã Làng Giàng 

công suất 3000m3/ngđ: Theo Văn bản số 398/VB-CNLC ngày 29/8/2020 của 

Công ty CP Cấp nước Lào Cai, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Làng 

Giàng công suất 3.000 m3/ngày đêm đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đầu  tư, dự án phải điều 

chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy nên ảnh hưởng đến thời gian dự 

án. Hiện nay, địa điểm xây dựng nhà máy đã được xác định, Công ty CP Cấp 

nước tỉnh Lào Cai đang khẩn trương thực hiện các bước lập dự án, hồ sơ thiết 

kế - dự toán để sớm thực hiện thi công đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của 

Nhân dân. 

91. Cử tri xã Hòa Mạc (Văn Bàn) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát xây 

kè 2 bên bờ suối Chút (Từ cầu suối Chút dọc lên 2 bờ suối khoảng 1km) để đảm 

bảo chống sạt, lở ảnh hưởng đến Trường tiểu học Hòa Mạc và 60 ha đất nông 

nghiệp. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Qua kiểm tra thực tế suối Chút chảy qua khu vực xã Hòa Mạc chưa được 

đầu tư xây dựng kè 2 bên bờ suối. Hàng năm, do ảnh hưởng của mưa lũ gây sạt 

lở 2 bên bờ suối đặc biệt là đoạn từ cầu Chút dọc lên Trường Tiểu học Hòa Mạc 

khoảng 1 km, ảnh hưởng đến các công trình như Trạm Y tế xã (sạt lở gần sát 

chân công trình), Trường Tiểu học Hòa Mạc và khoảng 60 ha đất nông nghiệp 

của người dân thuộc xã Hòa Mạc. Để đảm bảo an toàn cho các công trình và 

diện tích đất canh tác dọc theo 2 bên bờ suối Chút cần thiết phải đầu tư kè 2 bên 

bờ suổi chiều dài khoảng 1 km. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, dự kiến khả năng thu ngân sách 

năm 2021 và 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. Do đó, chưa thể cân đối để bố trí đầu tư các dự án này. Yêu 

cầu UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo khắc phục tạm thời để chống sạt lở, đồng 

thời chủ động cân đối, sử dụng ngân sách của huyện để thực hiện đầu tư. 

92. Cử tri xã Làng Giàng và khu vực thị trấn Khánh Yên, Khánh Yên 

Thượng (Văn Bàn) đề nghị UBND tỉnh sớm thi công hệ thống chống hạn các xã 

Hòa Mạc, Làng Giàng, thị trấn Khánh Yên, Khánh Yên Thượng; Đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai đẩy nhanh tiến độ các bước thủ 

tục để xây dựng nhà máy nước xã Làng Giàng; đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây 

dựng tuyến mương thủy lợi mới đầu nguồn là suối Nậm Táu đến thôn Lập Thành, 

An, L= 2,6km, phục vụ tưới tiêu trên 50ha lúa nước 2 vụ. 

Ý kiến của UBND tỉnh 
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UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Về đề nghị sớm thi công hệ thống chống hạn các xã Hòa Mạc, Làng Giàng, 

thị trấn Khánh Yên, Khánh Yên Thượng, đầu tư xây dựng tuyến mương thủy lợi 

mới đầu nguồn là suối Nậm Táu đến thôn Lập Thành, An, L= 2,6km, phục vụ 

tưới tiêu trên 50ha lúa nước 2 vụ: đã được UBND huyện Văn Bàn đưa vào kế 

hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh 

Covid-19, dự kiến khả năng thu ngân sách năm 2021 và 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. Do đó, chưa thể 

cân đối để bố trí đầu tư các dự án này. Đề nghị UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo 

khắc phục tạm thời, đồng thời chủ động cân đối, sử dụng ngân sách của huyện 

để thực hiện đầu tư. 

Về tiến độ các bước thủ tục để xây dựng nhà máy nước xã Làng Giàng: 

Theo Văn bản số 398/VB-CNLC ngày 29/8/2020 của Công ty CP Cấp nước Lào 

Ca, Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Làng Giàng công suất 3.000 m3/ngày 

đêm đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, trong quá 

trình chuẩn bị đầu tư, dự án phải điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng nhà 

máy nên ảnh hưởng đến thời gian dự án. Hiện nay, địa điểm xây dựng nhà máy 

đã được xác định, Công ty CP Cấp nước tỉnh Lào Cai đang khẩn trương thực 

hiện các bước lập dự án, hồ sơ thiết kế - dự toán để sớm thực hiện thi công đáp 

ứng nhu cầu sử dụng nước của Nhân dân. 

93. Cử tri thành phố Lào Cai đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xem xét đầu 

tư mở mới tuyến đường từ xã Tả Phời đi qua xã Hợp Thành đến xã Thống Nhất. 

Sớm giải nhựa apphan tại các tuyến đường thuộc khu vực phía nam của thành 

phố Lào Cai. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

Do nguồn lực đầu tư của tỉnh hiện nay còn khó khăn nên chưa thể thực 

hiện được.  

94. 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 đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc, triển khai dự án Tổng thể xây 

dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lào Cai. Để đẩy 

nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 

25/02/2021 phấn đấu mục tiêu thực hiện xong Dự án tổng thể trước ngày 

31/10/2021. 

95. Cử tri xã Bản Liền, Nậm Khánh, huyện Bắc Hà phản ánh, căn cứ theo 

Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn 
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gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, đối với 

rãnh thoát nước tỉnh hỗ trợ tại những đoạn đường có độ dốc dọc ≥ 10% và chiều 

dài đoạn rãnh ≥ 20%. Tuy nhiên, các tuyến đường do không đủ tiêu chí hỗ trợ 

rãnh đường theo quy định do vậy hầu hết các tuyến không có rãnh thoát nước nên 

đã ảnh hưởng tới chất lượng công trình cũng như tính bền vững. Cử tri đề nghị 

tỉnh xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ rãnh thoát nước đường bê tông xi măng xuyên 

suốt toàn tuyến nhằm đảm bảo chất lượng công trình. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

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 (thay thế cho Nghị quyết số 

86/2016/NQ-HĐND và Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016)  

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. 

96. Cử tri tổ dân phố Na Đẩy, thị trấn Mường Khương, huyện Mường 

Khương đề nghị tỉnh đầu tư nguồn kinh phí làm mương thoát lũ, vì hiện nay khi 

vào mùa mưa do không có mương thoát lũ gây ngập lụt ảnh hưởng đến khoảng 

15ha lúa thuộc cánh đồng Na Ản thuộc tổ dân phố Na Đẩy. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại Câu số 88. 

97. Cử tri xã Sa Pa đề nghị, tỉnh nghiên cứu sớm có nguồn kinh phí hỗ trợ 

thị xã quy hoạch và xây dựng trụ sở của Đảng ủy - HĐND - UBND một số 

phường, xã trên địa bàn thị xã Sa Pa. Hiện nay trụ sở một số phường, xã của Sa 

Pa quá chật hẹp, không đáp ứng được yêu cầu làm việc của phường, xã như: 

UBND phường Ô Quý Hồ, phường Cầu Mây… trụ sở xã Hoàng Liên hiện nay 

nằm trong địa giới của phường Phan Si Păng. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong thời gian qua tỉnh Lào Cai đã rất quan tâm triển khai thực hiện đầu 

tư xây dựng trụ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), đến nay hầu hết các xã 

đã được đầu tư trụ sở HĐND và UBND cơ bản đáp ứng điều kiện làm việc. Một 

số công trình được đầu tư từ các năm trước (theo mẫu cũ) sau một thời gian sử 

dụng đã xuống cấp và diện tích không đáp ứng yêu cầu làm việc, nên cần bổ 

sung kế hoạch xây dựng mới của một số phường xã trên địa bàn thị xã Sa Pa là 

cần thiết. Tuy nhiên do nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế, vì vậy việc đầu tư 
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xây mới, cải tạo, sửa chữa các trụ sở xã cần phải được sắp xếp thứ tự ưu tiên các 

công trình cấp bách. 

Trước mắt, yêu cầu UBND thị xã Sa Pa kiểm tra, rà soát lại các trụ sở xã 

phường trên địa bàn thị xã. Tổ chức sắp xếp, bố trí lại diện tích các phòng làm 

việc một cách hợp lý, khoa học nhất để khắc phục khó khăn bảo đảm hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị được giao. Việc đầu tư bổ sung xây dựng thêm các trụ sở của 

UBND thị xã Sa Pa cần rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình đầu tư của 

thị xã vào kế hoạch đầu tư trung hạn cũng như hàng năm gửi Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét. 

98. 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 huyện Văn Bàn đang tiến hành rà soát các nhu cầu đầu tư. 

99. 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 

Dự án Cầu thôn Đầu Nhuần xã Phú Nhuận được UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 17/11/2020. Hiện tại, 

đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Thắng đang 

thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư tiếp theo quy định. 

100. Cử tri huyện Bắc Hà đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp ngầm tràn tỉnh lộ 

153 đoạn qua cổng UBND xã Lùng Phình để đảm bảo giao thông.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Vị trí ngầm tràn mà cử tri phản ánh thuộc Đường tỉnh 159 (trước đây là 

Đường tỉnh 153), được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2009. Sau 

hơn 10 năm khai thác trong điều kiện địa hình miền núi, thường xuyên chịu tác 

động của thiên tai, mưa lũ đường tràn đã bị hư hỏng, xuống cấp. 

Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn, việc đầu tư 

nâng cấp ngầm tràn này chưa thể thực hiện ngay được. UBND tỉnh yêu cầu Sở 

Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì tuyến đường thực 

hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát 

nước tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện cho nhân dân. 

101. 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 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 triện kinh tế - xã hội của 

địa phương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã lập phương án cải tạo nâng 

cấp đoạn tuyến đoạn tuyến từ cầu Hòa Mạc đến Quốc lộ 279 dài 5Km với quy 

mô đường cấp V miền núi, được Tỉnh ủy phê duyệt tại 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. Hiện nay, UBND tỉnh 

đang chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các sở ngành liên quan khẩn 

trương triển khai các bước tiếp theo để thực hiện. 

102. 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: 

Xã Nậm Tha huyện Văn Bàn hiện nay còn nhu cầu đầu tư xây dựng mới 

2km đường dây trung áp, 03 trạm biến áp và 5km đường dây 0,4kV cấp điện cho 

86 hộ dân trên địa bàn 3 thôn (Khe Păn, Khe Tào, Khe Cóc). UBND tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn triển khai cấp 

điện cho khu vực trên trong giai đoạn 2021-2025. 

103. 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: 

Xã Chiềng Ken huyện Văn Bàn hiện nay còn nhu cầu đầu tư xây dựng 

mới 4,4km đường dây trung áp, 03 trạm biến áp và 3,7km đường dây 0,4kV cấp 

điện cho 64 hộ dân trên địa bàn 3 thôn (Chiềng 1+2, Tằng Pậu, Ken 3). UBND 

tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn 

triển khai cấp điện cho khu vực trên trong giai đoạn 2021-2025. 

104. Cử tri xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét 

điều chỉnh các quyết định về áp giá đền bù tài sản hoa mầu, đất ở, đất nông 

nghiệp, bởi vì các quyết định này đã có từ nhiều năm nay, 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 so với mặt bằng chung của thị trường, có nhiều 
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khu vực cấp tái định cư giá trị thực sinh lời không cao nhưng vẫn được tỉnh, 

thành phố quy định mức giá tái định cư rất cao (4,5 tr/1m2, đối với lô đất hai mặt 

đường phải nhân hệ số: K= 1,2 (4,5tr x 1,2 hệ số k = 5,4 tr/ 1m2), gây ảnh hưởng 

khó khăn cho đời sống của nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh về 

ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là 

thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau gần 5 năm thực 

hiện, một số đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản không còn phù hợp thực tế. 

Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 

trì điều tra, xây dựng đơn giá về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các sở ngành liên quan phối hợp cùng các 

huyện, thị xã, thành phố tiến hành điều tra, khảo sát đơn giá thực tế và xây dựng 

xong dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh ban hành. 

105. 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 trả lời như sau: 

 Đối với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xong việc rà soát, cắm mốc và ban 

hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 về việc phê duyệt phương 

án sử dụng đất khi cổ phần hoá của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp 

Bảo Yên đối với phần diện tích đất Công ty giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng. 

Diện tích Công ty bàn giao về cho địa phương quản lý sử dụng, UBND tỉnh đã 

giao UBND huyện Bảo Yên tổ chức đo đạc lập bản đồ địa chính, lập phương án 

sử dụng đất. Đối với đất Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về việc phê duyệt 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”.  

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành 

tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án với tổng 

kinh phí khái toán là 230,603 tỷ đồng (trong đó Ban QL rừng huyện Bảo Yên là 

15,639 tỷ đồng). 

Tại Văn bản số 4907/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/9/2020, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đang đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 
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phủ bố trí kinh phí để hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho các địa phương 

để đảm bảo thực hiện Đề án.  

106. Cử tri Hạt kiểm lâm huyện Bảo Thắng phản ánh: Theo Quyết định số 

732/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án 

giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2015, kinh phí toàn tỉnh 

Lào Cai là: 122.352.000.000đ. Đối với huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh phê 

duyệt Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 về Phương án giao rừng, 

cho thuê rừng huyện Bảo Thắng, giai đoạn 2011-2015, phạm vi thực hiện toàn 

bộ diện tích rừng trên địa bàn huyện chưa được giao, cho thuê và diện tích đã 

giao cho tổ chức, cá nhân nhưng quản lý, sử dụng không hiệu quả thì thu hồi để 

giao lại cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng; tổng kinh phí thực hiện phương 

án: 9.495.800.000đ, đến nay tỉnh chưa bố trí được kinh phí nên ko thể triển khai 

thực hiện. (hiện nay trên địa bàn huyện diện tích bị chồng chéo giữa BQL rừng 

phòng hộ quản lý với nhân dân theo rà soát khoảng 5.374,6ha, trong đó 

2.313,76ha người dân đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích còn 

lại: 3.060,84ha xen canh nhỏ lẻ và xâm lấn nên rất khó khăn trong công tác chỉ 

đạo về lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt 

lại phương án nói trên đồng thời bố trí vốn để rà soát giao đất, giao rừng cho 

các hộ gia đình.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 

27/12/2015 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm 

trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý 

rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Chỉ thị số 11/CT-TTg 

ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 

112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội; UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về việc phê duyệt 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”. 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành 

liên quan tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án 

với tổng kinh phí khái toán là 230,603 tỷ đồng (trong đó Ban QL rừng huyện 

Bảo Thắng là 37,380 tỷ đồng). 

Tại Văn bản số 4907/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/9/2020, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đang đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ bố trí kinh phí để hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho các địa phương 

để đảm bảo thực hiện Đề án.  

107. 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 thuộc Hạt Kiểm lâm huyện để cấp GCN QSD đất, quyền 

sử dụng rừng cho tổ chức quản lý ổn định bền vững theo Chỉ thị số 13/CT-TW 
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của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 

185/KH-UBND của UBND tỉnh.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 

27/12/2015 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm 

trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý 

rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Chỉ thị số 11/CT-TTg 

ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 

112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội; UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về việc phê duyệt 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”. 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành 

liên quan tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án 

với tổng kinh phí khái toán là 230,603 tỷ đồng (trong đó Ban QL rừng huyện 

Bảo Thắng là 37,380 tỷ đồng). 

Tại Văn bản số 4907/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09/9/2020, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đang đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ bố trí kinh phí để hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho các địa phương 

để đảm bảo thực hiện Đề án.  

108. Cử tri xã Tân An huyện Văn Bàn đề nghị: Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng tỉnh Lào Cai sớm cắm mốc lộ giới rõ ràng đường tỉnh lộ 151 đoạn từ 

Ngã 3 xã Tân An đi giáp ranh giới Lào Cai - Yên Bái để quản lý. Hiện nay vì 

không có mốc lộ giới nên có một số hộ dân hai bên đường lấn chiếm lề đường 

làm nhà, công trình phụ che khuất tầm nhìn thường xảy ra va quyệt giao thông 

khi đi qua đoạn đường trên. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Đoạn tuyến từ Ngã 3 xã Tân An đi giáp ranh giới Lào Cai - Yên Bái thuộc 

tuyến đường tỉnh 151C. Do nguồn kinh phí hạn hẹp, mặt khác, khu vực tuyến đi 

qua có nhiều vị trí đang điều chỉnh quy hoạch cục bộ nên hiện nay mốc lộ giới 

chưa được cắm ngoài thực địa. 

Tuy nhiên, việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ được thực 

hiện theo hiện trạng tuyến với phạm vi quản lý hành lang theo quy định hiện 

hành (phạm vi quản lý tính từ đỉnh taluy nền đường đào hoặc chân taluy nền 

đường đắp trở ra là 10m). UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT-XD phối hợp với chính 

quyền địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) 

theo quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chỉ đạo đơn vị 

quản lý bảo trì tuyến đường thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng, phát quang 

cây cỏ đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông. 
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109. Cử tri phường Bình Minh, thành phố Lào Cai phản ánh: Dự án Đại 

lộ Trần Hưng Đạo kéo dài đang thi công và đã kéo dài từ nhiều năm nay, hiện 

tại rất bụi bẩn ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của nhân dân. Đề nghị tỉnh, thành 

phố quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ của dự án và trong thời gian dự án chưa 

hoàn thành thì đề nghị đơn vị thi công phải có biện pháp giảm bụi bẩn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Công trình đường Trần Hưng Đạo kéo dài với Tổng mức đầu tư 555.033 

tỷ đồng được khởi công ngày 17/2/2014 - hoàn thành dự kiến ngày 17/02/2018. 

Do nguồn vốn bố trí cho dự án gặp nhiều khó khăn nên tiến độ triển khai dự án 

bị chậm, theo kế hoạch dự án sẽ thi công đến điểm dừng kỹ thuật (thi công hoàn 

chỉnh nền đường, móng CPĐD lớp dưới, thoát nước dọc, thoát nước ngang và 

bó vỉa). Đến ngày 20/01/2020, đã thi công dự án hoàn thành dự án đến điểm 

dừng kỹ thuật.  

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 4962/QĐ-UBND về việc 

giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021. UBND tỉnh 

yêu cầu Sở GTVTXD, các nhà thầu đã tập kế máy móc, vật liệu, nhân lực để 

triển khai thi công trở lại, thời gian hoàn thành trong quý VI năm 2021. 

110. Cử tri xã Lùng Khấu Nhin tiếp tục đề nghị: Tỉnh quan tâm sớm đầu 

tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 154 từ ngã ba cây xăng Thắng Ngân, 

thị trấn Mường Khương lên xã Tả Thàng với chiều dài khoảng 37km, vì hiện nay 

tuyến đường nay xuống cấp, nền đường hư hỏng nặng, đường nhỏ, dốc, quanh 

co rất nguy hiểm và ảnh hưởng đi lại cho người tham gia giao thông nói chung 

và nhân dân 5 xã Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn, La Pan Tẩn, Tả Thàng. 

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 Km37-Km92 thuộc Tỉnh lộ 154, được 

đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2003, kết cấu mặt đường 

láng nhựa (riêng 1,5km đoạn thủy điện Cốc Ly là mặt đường cấp phối, đã hư 

hỏng nặng, đã được sửa chữa năm 2018 bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ). Sau 

hơn 12 năm khai thác, sử dụng trong điều kiện địa hình miền núi, thường xuyên 

chịu tác động của thiên tai, mưa lũ tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp. 

Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn chế, việc đầu tư nâng 

cấp cải tạo toàn bộ đoạn tuyến này chưa thể thực hiện đồng bộ ngay được. Năm 

2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai sửa chữa đoạn từ Km37 - Km40. 

Hiện nay, Tỉnh ủy đã phê duyệt 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, theo đó, trong 5 năm tới sẽ triển khai sửa 

chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 154 gồm các đoạn từ Bản Lầu - Cốc Phương dài 15km, 

đoạn Mường Khương - Cốc Ly- Phong Niên dài 67km. Hiện nay, UBND tỉnh 
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đang chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các sở ngành liên quan khẩn 

trương triển khai các bước tiếp theo để thực hiện. 

111. Cử tri xã Chiềng Ken (Văn Bàn) đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng 

kè suối chống sạt lở từ thôn Chiềng 1 đến thôn Chiềng 3 chiều dài 3km; xây 

dựng kè suối chống sạt lở trong mùa mưa lũ từ Bẻ 1 đến Bẻ 3 chiều dài 1,6km 

(hiện tại vào mùa mưa lũ đang ngập vào nhà hộ dân, gây ảnh hưởng lớn đến đời 

sống nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Qua kiểm tra thực tế xác minh, đã có báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị này 

tại Văn bản số 817/SNN-KH ngày 30/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

UBND huyện Văn Bàn rà soát, lập danh mục đề nghị đầu tư để đưa vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, dự kiến khả năng thu ngân 

sách năm 2021 và 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. Do đó, chưa thể cân đối để bố trí đầu tư các dự án này. 

Yêu cầu UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo khắc phục tạm thời, đồng thời chủ động 

cân đối, sử dụng ngân sách của huyện để thực hiện đầu tư. 

112. Cử tri huyện Văn Bàn đề nghị: Tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư 

xây dựng tuyến đường nối từ xã Nậm Chày (huyện Văn Bàn) sang xã Nậm Cang 

(huyện Sa Pa) để phát triển du lịch và 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: 

Tuyến đường cử tri đề nghị là Tỉnh lộ 152B (theo Quyết định số 

3802/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể phát triển GTVT tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030), trong đó, đoạn tuyến nối từ Văn Bàn - Sa Pa chưa có đường, tuyến đi qua 

khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng với rất nhiều loại cây gỗ quý. Việc triển 

khai đầu tư xây dựng tuyến đường liên huyện này là cần thiết để hoàn thiện quy 

hoạch hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, phát triển kinh tế, du lịch, giao 

thương hàng hóa, giảm thời gian đi lại của nhân dân Sa Pa và Văn Bàn. 

Do nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước của tỉnh Lào Cai còn hạn chế 

nên chưa thể triển khai đầu tư toàn tuyến được. Dự kiến trong 5 năm tới sẽ triển 

khai nâng cấp, sửa chữa khoảng 15km đoạn từ Thanh Phú đi Nậm Cang.  

113. Cử tri huyện Mường Khương đề nghị tỉnh xem xét, đầu tư nâng cấp 

dải nhựa tuyến đường từ thôn Tảo Giàng 1 xã Lùng Vai đến thôn Pa Cheo Phìn 

B xã Cao Sơn (đường Cao Sơn 2) dài 11 Km, hiện tại đường cấp phối đã xuống 

cấp, nhân dân đi lại khó khăn. 
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Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Đường Tảo Giàng xã Lùng Vai - Pa Cheo Phìn B xã Cao Sơn có chiều dài 

12km, mặt đường cấp phối đã xuống cấp. Tuyến đường này đã có dự án đầu tư 

nâng cấp 6km bằng nguồn vốn Ngân sách tập trung + vốn khác, dự kiến triển 

khai thi công trong năm 2021, còn lại 6km UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng rà soát, đề xuất đầu tư khi cân đối được nguồn lực. 

114. Cử tri thị trấn Mường Khương đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây mới 

mương thoát lũ tại cánh đồng thôn Na Đẩy dài 1.200m, hiện nay con suối bị vùi 

lấp nhiều đất đá vào mùa mưa thường bị ngập lụt, ảnh hưởng hơn 16ha lúa của 

bà con trong thôn 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại Câu số 88. 

115. Cử tri phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai có ý kiến: Đối với 

đường TN7 Xuân Tăng đi Thống Nhất hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng do 

trước đây xe chở quá tải và xe chở vật liệu phục vụ thi công các công trình làm 

sụt lún, tạo những hố sâu gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân và đặc 

biệt khó khăn với các cháu học sinh khi đi qua khu vực trên thường xuyên bị 

ngập úng, mặc dù UBND phường đã nhiều lần xã hội hóa để sửa chữa nhưng 

chỉ mang tính chất tạm thời. Đề nghị UBND tỉnh rải thảm áp phan tuyến đường 

TN7 và các tuyến phố trên. 

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 QLĐT thành phố phối hợp với UBND 

phường Xuân Tăng nghiên cứu tham mưu giải quyết với nội dung cụ thể như sau: 

UBND thành phố đã kiểm tra, khảo sát tại thực địa. Do tuyến đường TN7 là 

tuyến đường kết nối chính với cầu Làng Giàng hiện do Sở Giao thông, vận 

tải - Xây dựng làm chủ đầu tư. UBND thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Giao 

thông vận tải - Xây dựng xem xét có phương án cải tạo, sửa chữa và nâng cấp 

tuyến đường TN7 đồng bộ cùng với dự án cầu Làng Giàng đảm bảo kết nối giao 

thông thông suốt. 

116. Cử tri phường Bình Minh, thành phố Lào Cai phản ánh, dự án suối 

khoáng nóng tiến hành giải phóng mặt bằng và triển khai xây kè phía bên phải 

suối, còn bên trái chưa được triển khai xây kè. Đề nghị tỉnh xem xét xây kè phía 

bên trái suối để tránh nguy cơ sạt lở và đảm bảo an toàn cho trên 80 hộ dân tổ 

29,30 khi mưa lũ. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trả lời như sau: 

Do nguồn lực của tỉnh khó khăn, đồng thời tỉnh đang tập trung đầu tư xây 

dựng các công trình cấp thiết khác, vì vậy chưa có nguồn lực để đầu tư dự án 
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trên trong năm 2021. Yêu cầu UBND thành phố tổng hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên 

(phù hợp với sự cần thiết của dự án) khi đề xuất danh mục đầu tư chung của địa 

phương trong giai đoạn 2022-2025; Đồng thời, UBND thành phố, UBND 

phường Bình Minh cần có các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, tuyên truyền tới 

nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống 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. 

117. Cử tri thôn Nấm Oọc, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương đề nghị bổ 

sung Trạm điện hạ thế tại thôn, vì hiện nay điện người dân trong thôn sử dụng 

rất yếu. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Năm 2019, Công ty Điện lực Lào Cai đã lập dự án đầu tư Cải tạo, chống quá 

tải, nâng cao chất lượng điện năng và mở rộng diện cấp điện lưới điện hạ áp huyện 

Mường Khương. Hiện nay, Công ty Điện lực Lào Cai đã trình Tổng Công ty Điện 

lực Miền bắc xem xét phê duyệt và bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện dự án. 

118. 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 huyện Văn Bàn đang tiến hành rà soát các nhu cầu đầu tư, đề xuất 

UBND tỉnh xem xét đầu tư. 

119. Cử tri xã Làng Giàng huyện Văn Bàn phản ánh Công ty thủy điện 

Cộng Lực tự đào hố chôn cột điện vào diện tích đất ruộng của nhân dân, không 

thông báo và chưa thực hiện đền bù cho nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty 

bồi thường cho nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện công 

trình đường dây đấu nối thủy điện Suối Chút 1+2, ngày 28/9/2019 Công ty CP 

đầu tư và xây dựng Cộng Lực đã tổ chức họp với các hộ dân có đất thuộc diện 

tích đền bù GPMB. 

Ngày 14/10/2019, Công ty CP đầu tư và xây dựng Cộng Lực đã thực hiện 

chi trả tiền đền bù cho 28 hộ dân xã Làng Giàng có vị trí móng cột chiếm đất. 

Có 03 hộ dân thôn Lập Thành xã Làng Giàng có đất thuộc hành lang tuyến 

đường dây 35kV chưa thống nhất được với Công ty CP đầu tư xây dựng Cộng 

Lực về giá trị đền bù và 09 hộ dân thôn Hô Phai chưa nhất trí cho Công ty kéo 

dây qua đất ruộng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty CP đầu tư và xây dựng Cộng 

Lực tiếp tục phối hợp với chính quyền xã và nhân dân thực hiện hoàn thiện công 
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tác đền bù GPMB đảm bảo tiến độ của dự án. Đến nay, toàn bộ 74 hộ dân thuộc 

xã Làng Giàng đã được giải quyết đền bù thỏa đáng. 

120. Cử tri phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đề nghị UBND tỉnh 

xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường Trần Hưng Đạo 

kéo dài, thành phố Lào Cai đoạn km3 phường Xuân Tăng đến km4 giáp ranh 

Gia Phú - Bảo Thắng do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ 

đầu tư đã khởi công từ năm 2013 đến nay nhưng chưa hoàn thành. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Công trình đường Trần Hưng Đạo kéo dài với tổng mức đầu tư 555.033 tỷ 

đồng được khởi công ngày 17/2/2014 - hoàn thành dự kiến ngày 17/02/2018. Do 

nguồn vốn bố trí cho dự án gặp nhiều khó khăn nên tiến độ triển khai dự án bị 

chậm, theo kế hoạch dự án sẽ thi công đến điểm dừng kỹ thuật (thi công hoàn 

chỉnh nền đường, móng CPĐD lớp dưới, thoát nước dọc, thoát nước ngang và 

bó vỉa). Đến ngày 20/01/2020, đã thi công dự án hoàn thành dự án đến điểm 

dừng kỹ thuật.  

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 4962/QĐ-UBND về việc 

giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021. UBND tỉnh 

yêu cầu Sở GTVTXD, các nhà thầu đã tập kế máy móc, vật liệu, nhân lực để 

triển khai thi công trở lại, thời gian hoàn thành trong quý VI năm 2021. 

121. Cử tri phường Bắc Lệnh thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh xem xét bổ 

sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn công trình cống, hố ga thoát 

nước cổng UBND phường Bắc Lệnh. 

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 giao danh mục công trình Cải tạo, nâng 

cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn phường Nam Cường, Bắc Lệnh thành phố 

Lào Cai tại Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 20/11/2020. Hiện nay đã triển 

khai thực hiện xong. 

122. Cử tri xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

có liên quan sớm thực hiện quy hoạch khu dân cư tại thôn Làng Chưng và dọc 2 

bên Tỉnh lộ 152 để nhân dân có kế hoạch phát triển sản xuất và ổn định đời 

sống. Hiện nay, huyện và tỉnh đã công bố quy hoạch nên nhân dân không xây 

dựng được nhà ở và các công trình khác phục vụ tăng gia sản xuất, làm ảnh 

hưởng tới đời sống  của các hộ dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thôn Làng Chưng, xã Sơn Hà và 

Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc hai bên đường tỉnh lộ 152 đã được UBND tỉnh 

phê duyệt vào năm 2019. Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Làng Chưng 
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đã được UBND huyện giao danh mục lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 29/9/2020. Hiện tại, chủ đầu tư dự án - 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu 

tư tiếp theo quy định. Đồng thời, UBND huyện đang tiếp tục kêu gọi các đơn vị 

doanh nghiệp đến đầu tư các dự án theo các quy hoạch xây dựng đã được phê 

duyệt này. 

123. Cử tri xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương đề nghị tỉnh xem 

xét bổ sung cho 20 hộ tại thôn Nàn Tiểu Hồ có nguy cơ sạt lở đất, đá lăn vào mùa 

mưa được thực hiện trong Dự án sắp xếp dân cư thôn Vả Thàng; tiếp tục đề nghị 

tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và 

PTNT xem xét, cấp vốn triển khai thực hiện dự án sắp xếp dân cư tại thôn Vả 

Thàng vì hiện nay đang mùa mưa bão có nguy cơ gây mất an toàn đến tính mạng, 

tài sản người dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Ngày 08/9/2020, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và 

PTNT) đã có Tờ trình số 109/TTr-PTNT đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư xây dựng dự án Bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy 

hiểm, sạt lở đất, đá lăn thôn Vả Thàng xã Tung Chung Phố huyện Mường 

Khương; trong đó có nội dung bổ sung 20 hộ dân tại thôn Nàn Tiểu Hồ vào dự 

án. UBND tỉnh đã điều chỉnh quy mô dự án và trình Bộ Nông nghiệp và PTNT 

(Báo cáo số 591/BC-UBND ngày 17/9/2020). Ngày 12/10/2020, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình 7079/TTr-BNN-

KHHT về việc bố trí vốn thực hiện các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, biên 

giới, ổn dịnh dân di cư tự do (trong đó có dự án SXDC thiên tai thôn Vả Thàng - 

Tung Trung Phố - Mường Khương). Sau khi được Trung ương bố trí kinh phí, 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thực hiện dự án theo quy định.  

124. Cử tri huyện Mường Khương đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội 

giảm lãi suất các chương trình cho vay đặc biệt là chương trình sản xuất kinh 

doanh vùng khó khăn; nghiên cứu triển khai các chính sách vay vốn đầu tư ưu 

đãi, thủ tục đơn giản, dễ tiếp cận để Nhân dân có vốn đầu tư mua cây con, giống 

mới phục vụ sản xuất, chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi và dịch Covid-19. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Lào Cai 

nghiên cứu, trả lời như sau: 

Việc giảm lãi suất cho vay không thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Chính 

sách nên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã có ý kiến với 

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ lãi 

suất chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 

cũng như một số chương trình cho vay khác sau ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid. Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh Lào Cai tiếp tục tích cực tham mưu cho 
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HĐND, UBND thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW về việc tăng cường sự chỉ đạo của 

Đảng trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. 

125. 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. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện 

Mường Khương kiểm tra thực tế và có báo cáo, đề xuất đầu tư. Ngày 28/7/2020, 

UBND tỉnh có Văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ kinh phí đầu tư 

(Văn bản số 3394/UBND-NLN).  

126. Cử tri xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương đề nghị tỉnh xem 

xét bổ sung cho 20 hộ tại thôn Nàn Tiểu Hồ có nguy cơ sạt lở đất, đá lăn vào mùa 

mưa được thực hiện trong Dự án sắp xếp dân cư thôn Vả Thàng; tiếp tục đề nghị 

tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và 

PTNT xem xét, cấp vốn triển khai thực hiện dự án sắp xếp dân cư tại thôn Vả 

Thàng vì hiện nay đang mùa mưa bão có nguy cơ gây mất an toàn đến tính mạng, 

tài sản người dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại Câu số 123. 

127. 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 trả lời như sau: 

Toàn bộ các tuyến đường GTNT hiện nay đã được nhân dân các thôn bản 

tự nguyện GPMB và đóng góp nhân lực thi công đổ BTXM, do việc xây dựng 

Cảng hàng không làm chia cắt giao thông nên phải mở tuyến đường mới thay 

cho đường hiện nay, tuyến đường mới chạy vòng tránh qua Cảng hàng không 

nên việc đi lại khó khăn, xa hơn so với đường cũ.  

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bảo Yên khẩn trương rà soát, sắp xếp 

thứ tự ưu tiên khi lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

128. Cử tri huyện Bát Xát phản ánh việc khai thác, cung ứng vật liệu xây 

dựng thông thường phục vụ xây dựng các công trình NTM; tại Hội nghị giao ban 
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trực tuyến Chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững trên địa bàn 

tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Bát Xát kiến nghị với UBND tỉnh về 

việc cho phép khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ để xây dựng các công trình 

NTM, giảm nghèo bền vững của địa phương và đã được đồng ý về chủ trương tại 

Văn bản 3403/UBND-NLN ngày 29/7/2019 (tại Văn bản này UBND tỉnh cũng 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan 

hướng dẫn UBND các huyện, thành phố về trình tự, thủ tục để thực hiện đảm bảo 

nhanh, gọn, đơn giản, đáp ứng tiến độ thực hiện thi công các công trình). Nội 

dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn gửi UBND các 

huyện, thành phố. Tuy nhiên, nếu áp dụng theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và 

Môi trường thì khi thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đề nghị tỉnh 

kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh cho phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương nhằm giảm thiểu trình tự, thủ tục khai thác vật liệu xây 

dựng tại chỗ phục vụ xây dựng các công trình NTM đảm bảo nhanh, gọn, đơn 

giản, đáp ứng tiến độ thi công các công trình. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông (VLXDTT) thường 

phục vụ xây dựng nông thôn mới là cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị và đề nghị có hướng dẫn cụ thể. Tại Văn 

bản số 4111/BTNMT-ĐCKS ngày 11/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

khẳng định: Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật không 

quy định việc tận dụng, thu hồi VLXDTT) phục vụ xây dựng các công trình 

nông thôn mới. Đồng thời, khẳng định việc khai thác khoáng sản không phải 

thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác chỉ áp dụng đối với khoáng sản làm 

VLXDTT khi: (1) Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công 

trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho 

phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình 

đó. (2) Khai thác trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện 

tích đó. 

Như vậy, theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì hiện nay 

không có quy định việc tận dụng, thu hồi vật liệu (đá, cát, sỏi) phục vụ xây dựng 

các công trình nông thôn mới. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

có Văn bản số 1722/STNMT-KS ngày 08/9/2019 báo cáo UBND tỉnh, chỉ đạo 

UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung để huy động vật liệu cung 

ứng kịp thời cho các công trình nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có rất nhiều các văn bản tham 

mưu cho UBND tỉnh, kiến nghị cơ quan trung ương xem xét, có cơ chế đặc thù 

để huy động được nguồn vật liệu phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Tuy nhiên, hiện nay Luật khoáng sản năm 2010 đang có hiệu lực nên việc đề 

nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chưa được các cơ quan cấp 

trên xem xét. 
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129. 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. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện 

Mường Khương kiểm tra thực tế và có báo cáo, đề xuất đầu tư. Ngày 28/7/2020, 

UBND tỉnh có Văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ kinh phí đầu tư 

(Văn bản số 3394/UBND-NLN).  

130. Cử tri xã Nậm Chảy huyện Mường Khương đề nghị: Tỉnh quan tâm 

đầu tư làm đường bê tông tuyến đường vành đai biên giới đi qua địa bàn xã 

Nậm Chảy quản lý từ Mốc 117 đến Mốc 135 để tạo điều kiện cho việc tuần tra, 

kiểm soát đường biên mốc giới của các lực lượng chức năng trên địa bàn xã 

(hiện tuyến đường này nền đường đất đi lại rất khó khăn. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nghiên cứu, trả lời 

như sau: 

- Đoạn đường từ mốc 131 đến mốc 135 đã được Bộ Quốc phòng đầu tư 

kinh phí xây dựng đường tuần tra, tuyến đường do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 làm 

chủ đầu tư, công trình đang triển khai thi công.  

- Đoạn đường từ mốc 120 đến mốc 131 Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tiến 

hành khảo sát, báo cáo Bộ Quốc phòng bố trí nguồn vốn xây dựng công trình.  

- Đoạn đường từ mốc 116 (ngã ba Pò Ngảng) đi mốc 120 dài 5,14km. Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khảo sát, báo cáo đề xuất đầu tư. 

131. Cử tri xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai phản ánh, hiện nay bãi đổ 

thải Nhà máy tuyển của khai trường đã đóng cửa từ năm 2016 với tổng diện tích 

trên 10.000 ha nhưng chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu hoàn 

nguyên. Trong thời gian chờ đợi, đề nghị tỉnh có chính sách ưu tiên cho xã 

Đồng Tuyển khai thác và sử dụng khu đất này để làm nông nghiệp công nghệ 

cao. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Ngày 12/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Đề án đóng 

cửa mỏ khoáng sản thuộc khu vực khai thác quặng apatit thuộc Khai trường 21, 

xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 

tại Quyết định số 2252/QĐ-BTNMT (diện tích 21,6 ha, thời gian thực hiện 6 

tháng kể từ ngày 12/10/2020, kinh phí thực hiện 2.487.258.000 đồng). Thực 

hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 214/UBND-KT ngày 12/01/2021, 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra 

thực địa và báo cáo tại Văn bản số 290/STNMT-KS ngày 02/02/2021 về việc 

đóng cửa mỏ apatit Khai trường 21, xã Đồng Tuyển. Sau khi Bộ Tài nguyên và 

Môi trường nghiệm thu và quyết định phê duyệt đóng cửa mỏ apatit Khai trường 

21, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành bàn giao và trả lại đất cho địa 

phương quản lý theo đúng quy định hiện hành. 

132. Cử tri thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh 

xem xét đầu tư xây dựng rãnh hộp thoát nước đoạn từ nhà ông Sơn Thúy đến 

nhà ông Dung Hoa (giáp biển thành phố Lào Cai Quốc lộ 70) dài khoảng 450m. 

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

sau: 

Đoạn đường từ nhà ông Sơn Thúy đến nhà ông Dung Hoa (giáp biển 

thành phố Lào Cai Quốc lộ 70) là tuyến Quốc lộ 70 thuộc thẩm quyền quản lý 

của Cục Quản lý đường bộ I - Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hiện tại, hệ thống 

thoát nước dọc trên tuyến là rãnh hở hình thang gia cố bằng BTXM vẫn đảm bảo 

thoát nước tốt. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, để đảm bảo mỹ quan khu 

vực dân cư sinh sống và vệ sinh môi trường, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT-XD 

báo cáo và đề nghị Cục Quản lý đường bộ I, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem 

xét đầu tư hệ thống rãnh hộp thoát nước trong giai đoạn 2021-2025. 

133. Cử tri huyện Mường Khương đề nghị Quốc hội xem xét nghiên cứu sửa 

đổi Điều 7, Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín 

nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn; về quy định tổ 

chức lấy phiếu tín nhiệm từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ mỗi năm 01 lần để có cơ sở 

đánh giá cán bộ, đồng thời để cán bộ được HĐND bầu và phê chuẩn nâng cao 

trách nhiệm trong công tác. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã kiến nghị, báo cáo Quốc hội kiến nghị trên. 

134. Cử tri xã Cốc San (Bát Xát) đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định cho 

chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, Chi Hội trưởng hội người cao tuổi 

tại các thôn được hưởng phụ cấp hàng tháng. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 03/02/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 166 /SNV-TCBC 

ngày 03/02/2021 về việc trả lời lần 2 về kiến nghị của cử tri thành phố Lào Cai, 

Bắc Hà, nội dung trả lời cụ thể như sau:  

Thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo 

chuyên trách tại các hội đặc thù. Thực hiện Quyết định trên, UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã 

nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù, gồm: 03 hội (Hội 

Khuyến học; Hội TNXP; Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh). Theo đó,những 
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người nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch Hội có tính chất đặc thù cấp xã được hưởng 

chế độ thù lao (từ ngân sách nhà nước, mức hưởng 0,6), đối với chức danh Phó 

Chủ tịch hội cấp xã và Chi Hội trưởng các hội nói trên không thuộc đối tượng thực 

hiện chế độ thù lao theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai.  

Tại khoản 8, Điều 8, Chương I, Luật Ngân sách năm 2015 quy định: “Kinh 

phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự đảm bảo; ngân sách nhà 

nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ”. Vì 

vậy, Ủy ban nhân tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 2730/UBND-TH ngày 

19/6/2019 về việc một số nội dung về kinh phí ngân sách nhà nước cấp theo nhiệm 

vụ của Đảng và Nhà nước giao cho các tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội-nghề nghiệp là hội có tính chất đặc thù và Văn bản số 4835/UBND-TH 

ngày 15/10/2019 về việc xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí ngân 

sách nhà nước hỗ trợ cho các hội đặc thù, tại phần VI văn bản Văn bản số 

4835/UBND-TH quy định: “Các hội căn cứ nguồn thu (không bao gồm nguồn 

ngân sách hỗ trợ nhân công thực hiện các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao), điều 

lệ hội để xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ nội dung về mức thù lao cho người 

đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách để thực hiện chi trả. Mức thù lao 

không vượt quá quy định tại Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND”.Vì vậy, phụ cấp 

chi trả cho Phó Chủ tịch hội cấp xã và Chi Hội trưởng (nếu có) được sử dụng trích 

từ nguồn hội phí hoặc nguồn khác do hội tự bảo đảm theo quy định tại Điều lệ của 

hội (không sử dụng ngân sách Nhà nước).  

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống 

chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả quy định: “Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ 

chức và hoạt động của các hội quần chúng; thực hiện nghiêm túc và nhất quán 

nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp 

luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà 

nước giao”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung 

ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại độ ngũ cán bộ công chức, viên chức quy 

định: “Đối với các hội thì lấy từ nguồn kinh phí của hội, trường hợp kinh phí không 

đủ chi trả thì trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định ngân sách 

nhà nước hỗ trợ”; Kế hoạch số 326-KH/TU ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai 

ban hành về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục 

thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về hội quần chúng.  

Vì vậy, tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cắt giảm, 

tinh giản biên chế, giảm kinh phí từ ngân sách Nhà nước, việc kiến nghị với Chính 

phủ xem xét, quyết định cho chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã, 

Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi tại các thôn được hưởng phụ cấp hàng tháng 

theo đề nghị của cử tri xã Cốc San thành phố Lào Cai, cử tri xã Cốc Lầu huyện Bắc 

Hà vào thời điểm này là không phù hợp với Kết luận số 102-KL/TW về hội quần 

chúng và quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 
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Trên cơ sở những kiến nghị của cử tri, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND 

tỉnh tổng hợp một số vướng mắc trong quản lý hoạt động của các hội trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai và đã có Văn bản kiến nghị để Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ 

sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg và Quyết 

định số 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao hội đặc thù 

(Văn bản số 54/BC-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân tỉnh sơ kết 05 năm 

thực hiện Kết luận số 102-KL/TW; Văn bản số 534/BC-UBND ngày 31/12/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của các tỏ 

chức hội, quỹ tỉnh Lào Cai năm 2019). Vì vậy, Sở Nội vụ đề nghị UBND thành 

phố Lào Cai, Bắc Hà trả lời cho cử tri, đồng thời chỉ đạo các cơ quan quản lý liên 

quan thuộc huyện trả lời, giải thích cụ thể cho cử tri được biết.  

Khi Chính phủ sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Quyết định số 

68/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ thù lao hội đặc thù và có các văn bản mới về chính sách pháp luật đối với tổ 

chức hội, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh xem 

xét sửa đổi cho phù hợp. 

135. Cử tri xã Cốc Lầu huyện Bắc Hà đề nghị tỉnh xem xét kiến nghị Chính 

phủ có chế độ phụ cấp cho chức danh Phó chủ tịch Hội người cao tuổi. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

UBND tỉnh đã có ý kiến tại Câu số 134. 

136. Cử tri phường Nam Cường, thành phố Lào Cai phản ánh, tuyến 

đường Suối Đôi - Pèng đã bị ảnh hưởng của dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự 

án đã song và đi vào hoạt động được nhiều năm nay, tuyến đường đến nay đã  

xuống cấp nghiêm trọng, hàng năm UBND phường phải xã hội hóa, huy động 

nguồn lực của nhân dân đang sinh sống tại tổ 16 + 17 phường Nam Cường để 

sửa chữa, để đảm bảo đi lại của nhân dân, tháng 5/2020 phường đã huy động xã 

hội hóa từ nhân dân và một số đơn vị đóng trên địa bàn phường để sửa chữa 

đường lên đến 120 triệu. Tuy nhiên, nguồn lực của phường và sức của nhân dân 

có hạn, công tác sửa chữa không đảm bảo lâu dài, mùa mưa đến mặt đường lại bị 

hỏng, nắng thì bụi dẫn đến việc đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân 

đang sinh sống và đi lại trên tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn. Cử tri đã 

nhiều lần có ý kiến nhưng chưa được tỉnh xem xét giải quyết, bởi đây là tuyến 

đường liên xã. Đề nghị tỉnh sớm xem xét cho đầu tư nâng cấp sửa chữa để đảm 

bảo đi lại cho nhân dân. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

Dự án: Đường Suối Đôi đi khai trường, phường Nam Cường, thành phố Lào 

Cai đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tại Quyết 

định số 3534/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 

13 tỷ đồng. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Lào Cai phối hợp với các sở, ngành 

liên quan triển khai thực hiện. 
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137. 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 

Liên quan đến vướng mắc dự án đường cao tốc và kết nối giao thông trên 

địa bàn thành phố, yêu cầu UBND thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải - Xây dựng và các sở ngành liên quan giải quyết dứt điểm. 

138. Cử tri phường Lào Cai (phường Phố Mới cũ) thành phố Lào Cai có ý 

kiến nhiều về việc cấp phép xây dựng cho các hộ kinh doanh, sản xuất tại khu 

Tiểu thủ công nghiệp, vì năm 2006, 2007 thực hiện kế hoạch của UBND thành 

phố Lào Cai về di chuyển các hộ kinh doanh vào khu Tiểu thủ công nghiệp để 

tránh gây tiếng ồn, các cơ sở đã thực hiện xây dựng cơ sở vật chất nhưng chưa 

được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.Năm 2015 thành phố yêu cầu cơ sở hoàn 

thiện hồ sơ, các cơ sở đã hoàn thiện nộp hồ sơ từ 2015 nhưng đến nay vẫn chưa 

được cấp phép. Ngày 27/12/2016, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có văn bản 

số 3444 thẩm định phê duyệt dự án thiết kế và cấp phép công trình phải được 

thực hiện trước khi khởi công công trình. Tuy nhiên, công trình đã xây dựng xong 

nên sở không thực hiện thẩm định. Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối 

năm 2018 cử tri tiếp tục đề nghị thì được UBND thành phố Lào Cai trả lời tại văn 

bản số 533. Nội dung trả lời việc cấp phép cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm cho các hộ 

tại khu tiểu thủ công nghiệp Đông Phố Mới”. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

Theo quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban 

hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND 

tỉnh) thì việc cấp phép cho các cơ sở tiểu thủ công nhiệp thuộc thẩm quyền của 

tỉnh. 

Ngày 28/02/2020, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã ban hành Văn bản 

số 524/SGTVTXD-QLXD về việc tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND. 

Trong đó có nội dung: Tại khoản b mục 23. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 24 như 

sau: "Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình, dự án 

thuộc khu tiểu thủ công nghiệp, công trình thuộc dự án kinh tế mô hình trang của 

các hộ kinh doanh cá thể, nhà ở riêng lẻ ở đô thị (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong 

khu vực nông thôn nhưng nằm trong quy hoạch phát triển mở rộng đô thị hoặc đã 

được công nhận là đô thị, khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, di tích 
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lịch sử - văn hóa) và các công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật, các công trình quảng cáo thuộc địa giới hành chính do mình quản lý". 

UBND thành phố đã nghiên cứu để tham gia ý kiến; đồng thời có Văn bản 

số 269/UBND-QLĐT ngày 09/3/2020 gửi Sở GTVT-XD, trong đó có nội dung: 

Cơ bản nhất trí với nội dung nêu trên. 

Sau khi có Quyết định điều chỉnh, UBND thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện 

các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở theo thẩm quyền. 

139. Cử tri phường Nam Cường thành phố Lào Cai phản ánh công trình 

Tiểu khu đô thị số 13 trước đây dự án thi công bãi đổ đất giáp trạm hạ thế điện, 

mà hiện nay trạm hạ thế quá thấp, mùa mưa tới nước ngập chỉ còn cách trạm gần 

1m có nguy cơ bị cháy nổ, phường đã nhiều lần dự án và Sở điện nhưng tới nay 

chưa được giải quyết, đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành  xem xét chỉ đạo giải quyết. 

Ý kiến của UBND tỉnh 

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

sau: 

Trạm hạ thế Tùng Tung thuộc tổ 14, phường Nam Cường, thành phố Lào 

Cai, nằm xen kẹp giữa khu đất CL12 và khu dân cư ven sau Quốc lộ 4E cũ. 

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5226/UBND-QLĐT cho phép 

thực hiện di chuyển trạm hạ thế Tùng Tung vào dự án tiểu khu đô thị số 13, 

phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.  

Ngày 20/11/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công 

trình Tiểu khu đô thị số 13 tại Quyết định số 4135/QĐ-UBND. Hiện nay Ban 

QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai đã ký hợp đồng với Công ty TNHH một 

thành viên Vũ Thắng thực hiện thi công xây dựng hạng mục Di chuyển đường 

điện.  

140. Ý kiến của cử tri phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh 

kiến nghị với Bộ, ngành Trung ương bổ sung việc lấy phiếu tín nhiệm với chức 

danh Viện trưởng viện kiểm sát và Chánh án nhân dân tỉnh.  

Ý kiến của UBND tỉnh 

Theo quy định tại Điều 88 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; các chức vụ Viện 

trưởng viện kiểm sát và Chánh án tòa án nhân dân tỉnh không thuộc đối tượng 

được lấy phiếu tín nhiệm. 

UBND tỉnh tiếp thu và đã đề nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét. 

141. 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, UBND thành phố có Văn bản số 971/UBND-TNMT ngày 

24/9/2014 về việc định giá trình UBND tỉnh Lào Cai giải quyết. Đến ngày 
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25/5/2020, UBND thành phố có Văn bản số 801/UBNDTNMT về việc trả lời ý 

kiến cử tri xã Vạn Hòa trước, trong và sau kỳ họp giữa năm 2019 HĐND thành 

phố. Trong đó, có nội dung UBND thành phố đã có Văn bản số 454/UBND-

TN&MT ngày 20/4/2018 về việc định giá đất ở cho 07 hộ gia đình đang sử dụng 

ổn định tại đường Khánh Yên, xã Vạn Hòa. Tuy nhiên, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường 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 giải 

phóng mặt bằng các dự án. Tuy nhiên, UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 

chưa có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng 

giải quyết dứt điểm đến bao giờ giải quyết 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 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND 

thành phố Lào Cai và các sở, ngành chức năng khần trương giải quyết./. 
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