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Số: 713 /BC-UBND

Bảo Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO
Tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Kính gửi: HĐND huyện Bảo Yên.
Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND huyện Bảo Yên tại Báo cáo số
118/BC-HĐND ngày 25/10/2021 về kết quả tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Bảo Yên; UBND huyện đã có các văn bản giao cho
cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến
nghị của cử tri. Đồng thời có nhiều văn bản đôn đốc trả lời, giải quyết dứt điểm
những ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XVII.
Tổng số các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND huyện, Tổ Đại
biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện, Ủy ban MTTQVN chuyển UBND huyện 170 ý kiến,
trong đó:
- Có 26 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
và các sở ngành; đã chuyển UBND tỉnh, các sở ngành giải quyết trả và đã có kết quả
giải quyết, trả lời tại Báo cáo số 610/BC-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai.
- Có 154 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND huyện, UBND các xã, thị
trấn giải quyết, cụ thể như sau:
+ Có 114 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ
bản, tài nguyên - môi trường.
+ Có 05 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và phát
triển nông thôn.
+ Có 20 ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực chế độ, chính sách.
+ Có 05 ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực văn hóa, xã hội.
+ Có 10 ý kiến, kiến nghị thuộc một số lĩnh vực khác.
- UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp thu,
giải quyết và trả lời, cụ thể như sau:
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+ Có 66/154 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã giải quyết
xong, chiếm 42,8%;
+ Có 80/154 ý kiến, kiến nghị tương ứng với 52,0% đang trong quá trình giải
quyết;
+ Có 08/154 ý kiến, tương ứng 5,2% chưa thực hiện được tại thời điểm hiện tại
do yếu tố nguồn lực và các quy định của Trung ương.
(Có phụ biểu chi tiết gửi kèm)
1. Đánh giá chung:
Việc tiếp thu trả lời kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quyết liệt chỉ
đạo thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là một kênh thông tin quan trọng
trong thực hiện chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực vào cuộc, cử cán bộ trực tiếp
đến địa phương nơi cử tri hỏi để xác minh thông tin, chỉ đạo giải quyết.
Tuy nhiên, Thủ trưởng một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm tới
công tác trả lời kiến nghị của cử tri; sự phối hợp giữa cơ quan đơn vị và các địa
phương chưa thật sự tốt; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan,
đơn vị (văn bản qua lại nhiều lần); đùn đẩy nhiệm vụ giữa địa phương với các
sở, ngành,... do đó chất lượng tham mưu câu trả lời của UBND huyện gửi đến
đại biểu còn sơ sài, chưa đúng trọng tâm câu hỏi, trình bày nguyên nhân, lý do,...
chưa thuyết phục.
2. Tóm tắt, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị cử tri
2.1. Cử tri của các xã, thị trấn đề nghị đầu tư các tuyến tỉnh lộ, đường liên
xã, liên thôn trên địa bàn huyện tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân và lưu
thông, trao đổi hàng hóa.
Ý kiến của UBND huyện
Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngay
từ đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, các cơ quan,
đơn vị rà soát, tổng hợp kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống tỉnh lộ, đường
liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện, cụ thể:
- Đường tỉnh lộ: Tỉnh lộ 160 UBND huyện đã có Tờ trình đề nghị tỉnh nâng
cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 160 từ xã Bản Cái, huyện Bắc Hà đi xã Tân Dương, huyện
Bảo Yên có chiều dài 12km đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại
Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 23/3/2021, thời gian thực hiện dự án giai đoạn
2021-2022 tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn nên giai đoạn 2021-2022 UBND
tỉnh chủ trương thực hiện cải tạo trước đoạn tuyến thuộc địa phận xã Bản Cái huyện
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Bắc Hà, đoạn tuyến thuộc địa phận xã Tân Dương, huyện Bảo Yên sẽ tiếp tục đầu
tư trong giai đoạn tiếp theo; Tỉnh lộ 153 (đoạn Lùng Phình – Nghĩa Đô), đến nay
mới được đầu tư xây dựng ngầm tràn thay thế tại Km 71+500 và nâng cấp đoạn
đường từ QL279 qua trung tâm xã Nghĩa Đô; đồng thời, thực hiện duy tu, bảo dưỡng
thường xuyên và khắc phục hậu quả đảm bảo giao thông bước 1 trên tuyến đường.
UBND huyện sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành xem xét
đầu tư nâng cấp tổng thể các tỉnh lộ để đảm bảo giao thông đi lại, phục vụ đời sống
nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.
- Các tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến liên xã, liên thôn: Để đảm bảo
thực hiện theo kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025, UBND huyện Bảo Yên đã rà
soát lập danh mục các công trình đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 2021-2025 và danh mục các công trình đầu tư Đề án huyện Bảo Yên đạt chuẩn
huyện nông thôn mới vào năm 2025 của Huyện ủy Bảo Yên. Khi trung ương phân
bổ vốn thực hiện theo từng giai đoạn chương trình mục tiêu quốc gia, UBND huyện
phân bổ kinh phí, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng để sớm đưa vào phục vụ nhân
dân.
+ Một số công trình đang được phê duyệt đầu tư như: Công trình Đường lên
động Tiên Cảnh, bản 1 Thâu, xã Xuân Thượng.
+ Một số công trình đang đề nghị UBND tỉnh phân bổ vốn như: mở mới tuyến
đường từ khu Nặm Lúa bản Khuổi Vèng lên khu Nặm Xoong 2 bản Tổng Kim hoặc
từ khu Nặm Xoong 2 đi trung tâm bản Tổng Kim; cầu tràn Thác Xa; Dự án cải tạo,
nâng cấp đường Tân Dương - Thượng Hà (tuyến liên xã bản Khuổi Ca xã Tân Dương
đi Vải Siêu xã Thượng Hà); Tuyến đường vào Cụm công nghiệp thị trấn Phố Ràng;
Công trình Tuyến phố Vườn Cam tổ dân phố 9B và một số đường nhánh đấu nối với
tuyến phố Lương Thực, phố Trần Đại Nghĩa, điểm đấu nối đường tuyến phố Bãi Sậy
tổ dân phố 5A, 5B.
Đối với các tuyến đường còn lại theo kiến nghị của cử tri hiện UBND huyện
giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương
tiến hành khảo sát và tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án, kế đầu tư
trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư là rất lớn nhưng nguồn lực của huyện,
tỉnh còn hạn chế vì vậy phải xem xét, cân đối và có thứ tự ưu tiên đầu tư cho phù
hợp tình thực tế của huyện.
2.2. Cử tri các xã Nghĩa Đô, Tân Tiến, Phúc Khánh, Cam Cọn, Lương Sơn,
Xuân Hòa, Vĩnh Yên, Thượng Hà, Yên Sơn, Điện Quan, Phố Ràng đề nghị tiếp
tục đầu tư hệ thống lưới điện quốc gia đến các hộ gia đình.
Theo ý kiến cử tri đề nghị việc kéo đường điện cho các hộ gia đình trên địa
bàn huyện có tổng 9 đề nghị kéo điện an toàn cho các hộ dân và 01 ý kiến đề nghị
lắp mới trạm biến áp.
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UBND huyện đã có tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 02/02/2021 về việc đề
nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây
dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các
thôn bản của 4 xã: Nghĩa Đô, Tân Tiến, Phúc Khánh và xã Cam Cọn, huyện Bảo
Yên; Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 04/02/2021 về việc đề nghị giao nhiệm vụ
nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường dây trung,
hạ thế và TBA cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các thôn bản của các xã: Lương
Sơn, Xuân Hòa và Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên; Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày
04/02/2021 về việc đề nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư dự án: Xây dựng đường dây trung,hạ thế và TBA cấp điện sinh hoạt cho Nhân
dân ở các thôn bản của các xã: Thượng Hà, Yên Sơn và Điện Quan, huyện Bảo Yên.
Tuy nhiên, UBND tỉnh đang xem xét, chưa có văn bản đồng ý. UBND huyện sẽ tiếp
tục đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư xây dựng công trình.
Tuyến phố Vườn Cam Điện lực Bảo Yên đã xây dựng đường điện từ QL70
vào phố Vườn cam với chiều dài khoảng 600m để phụ tải cấp điện cho Nhân dân và
tháng 8/2021 đã tiến hành đóng điện, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, một số
hộ gia đình đang ở phân tán, cách xa nhau dẫn đến suất đầu tư lớn. Trong thời gian
tới, UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp với ngành điện đề nghị UBND tỉnh, các Sở
ngành xem xét đầu tư cấp điện để các hộ gia đình sử dụng điện đạt chuẩn và an toàn.
2.3. Công tác GPMB của công ty thủy điện Phúc Long và đi vào hoạt động,
dâng nước làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở hạ tầng, kiến trúc, nhà ở
và đời sống của nhân dân các xã xung quanh, cụ thể là: xã Phúc Khánh, Lương
Sơn, Tân Dương, Xuân Thượng, Xuân Hòa, thị trấn Phố Ràng.
- Về công tác GPMB của Thủy điện Phúc Long: tổng diện tích thu hồi, giải
phóng mặt bằng của dự án là: 222,63 ha, cụ thể:
+ Đất thuộc địa phận UBND xã Phúc Khánh là: 27,05 ha;
+ Đất thuộc địa phận UBND xã Xuân Thượng là: 70,98 ha;
+ Đất thuộc địa phận UBND thị trấn Phố Ràng là: 86,13 ha;
+ Đất thuộc địa phận UBND xã Xuân Hòa là: 8,48 ha;
+ Đất thuộc địa phận UBND xã Lương Sơn là: 3,89 ha;
+ Đất thuộc địa phận UBND xã xã Tân Dương là: 26,10 ha.
- Tổng số kinh phí bồi thường của dựa án Thủy điện Phức Long đã tiến hành
chi trả theo các Quyết định phê duyệt kinh phí từ lần 01 đến lần 10 lả:
34.488.541.428 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, bốn trăm tám mươi tám triện, năm
trâm bốn mốt nghìn, bốn trăm hai mươi tám đồng).
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- Tổng kinh phí áp giá đế đề xuất kinh phí hỗ trợ các hộ có tài sản, hoa màu bị
ảnh hưởng nằm trên đất UBND các xã quản lý là: 1.798.080.547 đồng (Bằng chữ:
Một tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn, năm trăm bốn
mươi bảy đồng).
Sau khi Thủy điện Phúc Long đi vào hoạt động, quá trình dâng nước làm ngập,
ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, nhà ở, tài sản và đời sống của nhân dân.
UBND huyện đã ban hành rất nhiều văn bản yêu cầu Công ty Phúc Long giải quyết
hậu quả, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng và mời làm việc trực tiếp với công
ty. UBND huyện yêu cầu Công ty Phúc Long sẽ có những bồi thường, giải quyết
phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng.
- Tổng số hộ bị ảnh hưởng về đất đai, tài sản, hoa màu sau khi thủy điện tích
nước và nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng UBND huyện giao cho Trung tâm
Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Công ty Cổ phần
Thủy điện Phúc Long kiểm tra, đánh giá hiện trạng và mức độ ảnh hưởng là: 199 hộ.
Tổng số hộ có tài sản, hoa màu trên đất UBND xã, thị trấn quản lý, đất lòng sông,
suối..., không đủ điều kiện phê duyệt theo quy định, đã được thống kê, kiểm đếm và
áp giá bồi thường theo đơn giá hiện hành của UBND tỉnh Lào Cai. Trung tâm Phát
triển quỹ đất đã bàn giao hồ sơ cho Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long để làm
căn cứ trình HĐQT công ty xin mức hỗ trợ là: 242 hộ.
Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên tiếp tục đề nghị Chủ đầu tư (Công ty CPTĐ
Phúc Long) triển khai thực hiện những nội dung cụ thể sau:
+ Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý đối với diện tích đất nằm ngoài ranh giới
giải phóng mặt bằng đang bị ảnh hưởng sau khi tích nước và bàn giao cho Trung
tâm Phát triển quỹ đất để có cơ sở trình UBND huyện xem xét thu hồi đất, bồi thường
cho nhân dân.
+ Có phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, tài sản khác
nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng, có phương án sớm nhất và làm việc với
từng hộ để thống nhất cách khắc phục hậu quả tránh tình trạng đơn thư khiếu nại.
- Kè chống sạt lở tại các vị trí bị ảnh hưởng đến nhà ở, tài sản và đất đai của
các hộ tại thị trấn Phố Ràng, xã Phúc Khánh, xã Xuân Thượng.
- Hỗ trợ về tài sản, cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng đã được thống kê, kiểm
đếm nhưng không đủ điều kiện bồi thường theo quy định
- Đối với các hộ đã phê duyệt chưa chi trả kinh phí bồi thường đề nghị Chủ
đầu tư chuẩn bị kinh phí và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Trung tâm Phát
triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn giải quyết khó khăn, vướng mắc và chi trả cho
các hộ theo quy định.
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Hiện tại, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Phố Ràng, UBND xã
Xuân Thượng đã phối hợp với Công ty Thủy điện Phúc Long tiến hành họp và đã
thống nhất được phương án giải quyết đối với các hộ bị nứt, lún nhả do ảnh hưởng
của việc dâng nước. Công ty thủy điện Phúc Long đang tiến hành khảo sát để lên
phương án thiết kế kè tại khu vực tổ dân phố 2A và bản 7 Vành xã Xuân Thượng.
2.4. Cử tri các xã Nghĩa Đô, Việt Tiến, Phúc Khánh đề nghị về việc chính
sách hỗ trợ dự án trồng dâu nuôi tằm và tăng giá mua kén tơ tằm. và đề nghị
chính sách hỗ trợ
Hiện nay, giá kén tằm bắt đầu ổn định trở lại và một số hộ dân đã bắt đầu nuôi
tằm cho năng suất tương đối ổn định. Huyện xác định cây dâu là cây chủ lực tiềm
năng trên địa bàn và tiếp tục định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Vì
vậy, đề nghị UBND các xã, đặc biệt là 02 xã Phúc Khánh, Việt Tiến tiếp tục đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, vận động dân nhân chăm sóc, duy trì diện tích dâu hiện
còn. Đối với diện tích dâu đã chặt còn gốc tiếp tục chăm sóc, bón phân khôi phục lại
để lá dâu có chất lượng tốt và tiếp tục nuôi tằm trở lại vụ sau. Hiện nay trên địa bàn
huyện có 3 HTX tham gia liên kết thu mua và cung cấp giống tằm cho các hộ dân
(HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Đạt, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hoàng Hà,
HTX Duy Phong).
UBND huyện đã phối hợp và mời Trung tâm Nghiên cứu tơ tằm Trung ương
tham dự Hội nghị bàn giải pháp phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tại xã Nghĩa Đô.
Hội nghị đã cùng nhau tìm ra một số nguyên nhân tằm chết, đưa ra một số định
hướng cho nghề nuôi tằm cho nhân dân. Tại hội nghị các hộ nuôi tằm tại xã Nghĩa
Đô đã nhất trí chuyển đổi cơ cấu nuôi tằm kén trắng sang nuôi kén vàng và nuôi kén
trắng trở lại khi điều kiện thời tiết thuận lợi (tằm kén vàng sức đề kháng cao hơn, ít
bị sâu bệnh nhưng giá kén thấp hơn). Bước đầu khi chuyển đổi cơ cấu giống, nhân
dân xã Nghĩa Đô nuôi kén vàng năng suất, sản lượng tương đối ổn định và HTX thu
mua với giá 70.000 đồng/kg. Tại thời điểm hiện tại, HTX đã đưa lứa tằm kén trắng
vào nuôi và thu mua với giá kén loại A: 100.000 đồng/kg kén; loại B: 90.000 đồng/kg
kén. Như vậy, có thể thấy giá kén tằm đang tăng dần và ổn định trở lại, UBND huyện
rất mong bà con tiếp tục chăm sóc cây dâu theo quy trình kỹ thuật và đồng hành
cùng doanh nghiệp nuôi tằm trong thời gian tiếp theo.
2.5. Các y kiến đề nghị về việc nâng cấp, đầu tư xây mới Nhà văn hóa xã,
thôn, bản, tổ dân phố.
Việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào
Cai thực hiện theo Nghị quyết 35/20215/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/2019/NQHĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai và Quyết định số
1693/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự toán
cho các địa phương để đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa

7

bàn; Văn bản số 3066/UBND-TH ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc
kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư
trên địa bàn tỉnh.
Tính đến nay trên địa bàn huyện Bảo Yên 100% thôn, bản đã được đầu tư xây
dựng nhà văn hóa khu dân cư. Vì vậy các nhà văn hóa thôn, bản các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện không thuộc diện tỉnh đầu tư xây dựng mới. Nhà văn hóa xã thì mới
được đầu tư xây mới.
Trong 11 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã đầu tư xây dựng và nâng cấp
sửa chữa được 09 nhà văn hóa thôn (trong đó: xây dựng mới 5 nhà, sửa chữa nâng
cấp 04 nhà) cụ thể như sau: Xã Kim Sơn xây mới 03 Nhà văn hóa thôn, xã Nghĩa
Đô xây mới 01 nhà Nhà văn hóa thôn và nâng cấp sửa chữa 03 Nhà văn hóa thôn,
xã Việt Tiến khởi công xây mới 01 Nhà văn hóa thôn, xã Xuân Hòa nâng cấp 01
Nhà văn hóa thôn, xã Vĩnh Yên đang xây dựng xây dựng 01 Nhà văn hóa xã; xã Bảo
Hà chuẩn bị khởi công xây dựng 01 Nhà văn hóa xã
2.6. Đối với các ý kiến đề nghị nâng mức phụ cấp cho những người hoạt
động không chuyên trách ở thôn, hiện nay sáp nhập thôn, các chức danh kiêm
nhiệm rất nhiều việc, phụ cấp thấp như hiện nay là không đáp ứng được.
Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính
quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: “Ngân sách nhà
nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng
tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng
đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an
ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới
hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở. Vậy mức phụ
cấp này được Chính phủ quy định nên việc cử tri đề nghị nâng mức phụ cấp cho
những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại thời điểm này là
không có cơ sở để thực hiện.
Trên đây là Báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình, làm rõ của UBND huyện đối
với các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XVII./.
Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XVII;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Lưu: VT, VP.
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