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TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT ĐẾN SAU KỲ
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Tổng số kiến nghị: 155

I. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI HĐND
TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 13
1. Kiến nghị 01: Cử tri xã Can Hồ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban tái định
cư tỉnh xem xét. Hiện nay kênh mương của bản Nậm Thú - xã Kan Hồ do làm đường
tránh ngập tỉnh lộ 127 đã bị lấp không có nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, cử tri bản
Nậm Thú kiến nghị UBND tỉnh, Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh xem xét hỗ
trợ gạo cho Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Đường tránh ngập tỉnh lộ 127 do Ban QLDA Nhà máy thủy điện Sơn La làm
Chủ đầu tư, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè kiểm tra, làm việc với
Chủ đầu tư để xác định thiệt hại và tính toán hỗ trợ nếu thực tế thi công làm ảnh
hưởng đến kênh thủy lợi của bản Nậm Thú.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh)
Ngày 04/11/2016, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp &PTNT phối hợp
với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Kan Hồ và Ban QLDA thủy điện Sơn
La kiểm tra xác minh hiện trạng hư hỏng của mương nước. Qua kiểm tra, tuyến mương
bị vùi lấp khoảng 200m, không có khả năng khôi phục và đã bỏ hoang 04 năm. Tuy nhiên,
hiện nay Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã đầu tư công trình thủy lợi
Huổi Ngô cung cấp nước tưới cho diện tích 30ha (trong đó có 02 ha diện tích nêu trên
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của Nhân dân bản Nậm Thú). Chủ đầu tư cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn
giao công trình vào đầu năm 2017 phục vụ nhu cầu nước tưới cho Nhân dân.
Về đề nghị hỗ trợ thiệt hại diện tích đất sản xuất thuộc phạm vi ngoại tuyến của công
trình đường tránh ngập 127 trên địa bàn xã Kan Hồ (Nhân dân nhất trí lấy tiền không kiến
nghị hỗ trợ gạo). Ngày 18/9/2015, Ban QLDA thủy điện Sơn La phối hợp với UBND xã
cùng với Nhân dân kiểm đếm toàn bộ diện tích thiệt hại và đã chi trả số tiền hỗ trợ cho
Nhân dân là 889.000.000 đồng.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
2. Kiến nghị 02: Cử tri xã Can Hồ đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan
chức năng giao đất cho Nhân dân sản xuất. Đo lại cos ngập làm ảnh hưởng ruộng
lúa, nương để đền bù cho Nhân dân xã Kan Hồ.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Nước ngập làm ảnh hưởng đến ruộng, nương của Nhân dân do Ban QLDA
nhà máy thủy điện Lai Châu giao sai cos cho Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC
tỉnh. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh tiếp tục rà
soát và đo đạc bổ sung cho Nhân dân.
Việc nước dâng cao hơn so với diện tích đã được đo đạc đền bù là do Ban QLDA
nhà máy thủy điện Lai Châu giao sai cos cho Ban QLDAĐTXD các công trình
NN&PTNT tỉnh để thực hiện thu hồi, đền bù, giải tỏa. Tại thời điểm giám sát, mực nước
thủy điện Lai Châu đang đạt đỉnh, chưa thể tổ chức đo lại diện tích dưới cos ngập và xác
định số diện tích ruộng lúa, nương để đền bù cho Nhân dân. Ban QLDAĐTXD các công
trình NN&PTNT tỉnh đang phối hợp với UBND các xã của huyện Mường Tè, huyện
Nậm Nhùn tổng hợp các hộ có đất bị ngập để kiểm tra và sẽ tiến hành đo đạc xong trước
30/6/2017.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh):
Qua giám sát, UBND huyện Mường Tè đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp
với UBND xã Kan Hồ đang thực hiện đo đạc diện tích đất sản xuất trên cos ngập và cam
kết sẽ giao đất sản xuất cho Nhân dân ngay sau khi hoàn thành việc đo đạc.
Kết quả: Đang giải quyết
(chưa bố trí được đất).
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3. Kiến nghị 03: Cử tri xã Can Hồ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Doanh nghiệp
Việt Den làm đường tránh ngập tỉnh lộ 127 thuộc gói thầu số 7 đã làm vùi lấp ruộng
của bản Nậm Lọ- xã Kan Hồ với diện tích 2 ha đến nay chưa đo đếm, chưa xác định
mức thiệt hại ảnh hưởng và đền bù cho Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Dự án đường tránh ngập 127 do Ban Quản lý dự án Thuỷ điện Sơn La làm
Chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè thực hiện giải phóng mặt
bằng. Đề nghị các hộ dân bị thiệt hại liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển quỹ
đất huyện Mường Tè để được xem xét giải quyết.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh):
Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Ban QLDA Thủy điện Sơn La đã yêu cầu
Doanh nghiệp Việt Den (đơn vị thi công) chi trả tiền hỗ trợ cho 120 hộ dân bản Nậm Lọ
- xã Kan Hồ có ruộng bị vùi lấp khi làm đường tránh ngập tỉnh lộ 127 thuộc gói thầu số
7, số tiền 662.006.530 đồng, đã thực hiện xong ngày 23/10/2016.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
4. Kiến nghị 04: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị: Hiện nay nhà văn hóa bản Nậm
Hạ B đã bị thấm nước, bị dột, tường bao bị đổ, đề nghị sớm tu sửa lại cho bản.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đã đi kiểm tra hiện trạng, thực tế do
mưa lớn nên tường rào bị lún nứt và nhà bị thấm nước; Công trình đang trong thời
gian bảo hành nên Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh sẽ chỉ đạo nhà thầu
sửa chữa khắc phục ngay cho Nhân dân.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh):
Qua xem xét, xác minh thực tế, nhà văn hóa bản Nậm Hạ B không bị thấm nước,
dột mái như phản ánh của cử tri. Về kiến nghị tu sửa lại tường bao bị đổ, Ban
QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã kiểm tra và cam kết sẽ yêu cầu nhà thầu
tu sửa xong trước 31/12/2016.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
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5. Kiến nghị 05: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị UBND tỉnh cung cấp đồng bộ
tăng âm loa đài, màn hình ti vi cho các bản: Sì Thao Chải, Nậm Hạ A, B, km 69 hiện
nay còn thiếu và không đồng bộ; xem xét tu sửa đường vào nhà văn hóa cho bản Sì
Thao Chải, hiện nay đường bị sạt lở, hư hỏng.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Đối với nhà văn hóa các bản Si Thâu Chải, Nậm Hạ A, B, km 69 đã cung cấp
đầy đủ thiết bị tăng âm, loa đài đáp ứng được nhu cầu hội họp của Nhân dân các bản
nêu trên, đến nay công trình đã quyết toán xong.
Đối với nội dung tu sửa đường vào nhà văn hóa Si Thâu Chải, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh tiến hành sửa chữa ngay cho
Nhân dân.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
6. Kiến nghị 06: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị UBND tỉnh xem xét, kè lại taluy
nhà văn hóa bản Seo Hai, taluy rất cao gây nguy cơ sạt lở; tu sửa lại đường nước
sinh hoạt cho các bản tái định cư, hiện nay Nhân dân các bản không có nước sinh
hoạt do đầu mối bị đất sạt lở vùi lấp.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Hiện trạng nhà văn hóa bản Seo Hai đặt trên vị trí đỉnh đồi có địa chất kết cấu
là đất C4 xen kẹp đá diệp thạch sét có kết cấu rắn chắc, mái ta luy đã được cắt cơ
không cao nên không cần thiết gia cố kè (công trình đã ổn định qua hai mùa mưa).
Đối với nội dung tu sửa đường nước sinh hoạt cho các bản tái định cư: Công
trình trên đã được Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh bàn giao đưa vào sử
dụng và hết thời gian bảo hành công trình. Tuy nhiên, do mưa lũ kéo dài làm gẫy
đường ống cấp nước sinh hoạt ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Ban QLDA Bồi thường di dân tái định cư tỉnh tiến hành
kiểm tra thực tế, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương biện pháp
xử lý.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh):
Qua xem xét, xác minh thực tế, việc đề nghị xây kè taluy nhà văn hóa bản Seo Hai
là không cần thiết, hiện taluy có kết cấu rắn chắc, mái taluy không cao, công trình đã ổn
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định qua 02 mùa mưa. Về tu sửa đường nước sinh hoạt: Ban QLDAĐTXD các công trình
NN&PTNT tỉnh đã phối hợp với UBND xã kiểm tra, khắc phục tạm thời đường ống dẫn
nước cho bản Seo Hai và đang thi công sửa chữa, bổ sung đường nước sinh hoạt cho bản
Trung tâm, Chủ đầu tư cam kết hoàn thành trước 31/12/2016.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
7. Kiến nghị 07: Cử tri huyện Mường Tè đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn sớm có kế hoạch xem xét, đánh giá chất lượng hoạt động các thủy
điện nhỏ tại huyện Mường Tè: Thủy điện Pa Ủ, thủy điện Pắc Ma, thủy điện Thu
Lũm, để tu sửa hoặc thanh lý, từ đó có phương án hạ thế điện lưới Quốc gia cho
Nhân dân phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong thời gian sớm nhất.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Công trình Thủy điện Pa Ủ, Pắc Ma và Thu Lũm được đầu tư xây dựng mới
và cải tạo sửa chữa bởi Dự án RARE Mường Tè; Mục tiêu chính của dự án: Xây mới
và cải tạo, sửa chữa các trạm thuỷ điện cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt
cho đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn 3 xã Pa Ủ, Thu Lũm và Mù Cả; Dự án
được UBND tỉnh giao cho UBND huyện Mường Tè làm Chủ đầu tư.
Dự án thủy điện Pa Ủ, thủy điện Pắc Ma, thủy điện Thu Lũm nói riêng các
thủy điện thuộc dự án RARE Mường Tè nói chung khi hoàn thành đầu tư xây dựng
và đưa vào sử dụng đã cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho các hộ dân khi chưa
có khả năng nối lưới điện Quốc gia, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nâng
cao đời sống, trình độ dân trí góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính
trị, đoàn kết các dân tộc trên địa bàn các xã.
Đến nay, các khu vực được cấp điện bởi dự án RARE Mường Tè đã và đang
được đầu tư cấp điện bằng điện lưới Quốc gia. Việc đầu tư hòa lưới điện Quốc gia
đối với các trạm thủy điện nêu trên không hiệu quả. Trong thời gian tới, UBND tỉnh
giao UBND huyện Mường Tè tiến hành bàn giao các trạm thủy điện đã đầu tư cho
các đơn vị phù hợp để quản lý, vận hành hoặc thanh lý dự án theo các quy định của
Pháp luật.
Kết quả: Đang giải quyết
(Chưa thực hiện)
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8. Kiến nghị 08: Cử tri bản Thu Lũm, xã Thu Lũm đề nghị UBND tỉnh có ý
kiến với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sớm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt
bằng làm đường từ bản Thu Lũm đi Là Si.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trên cơ sở kinh phí đền bù giải phóng
mặt bằng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 20/10/2013
của UBND tỉnh thực hiện chi trả chi phí đền bù cho Nhân dân theo quy định. Trường
hợp kinh phí đền bù phát sinh tăng yêu cầu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chủ
trương để giải quyết đảm bảo quyền lợi của người dân.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh)
Tuyến đường từ bản Thu Lũm đi bản Là Si do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh làm chủ đầu
tư, có tổng chiều dài 23km, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng (trong đó dự toán chi phí bồi
thường giải phóng mặt bằng 1 tỷ đồng), thời gian thi công từ năm 2014 - 2017, hiện đã
thi công được 16,5km. Theo phê duyệt của UBND huyện Mường Tè, kinh phí chi cho
bồi thường hỗ trợ và giải phóng mặt bằng là 4.869.093.058đ (vượt dự toán ban đầu là
3.869.093.058đ). Tại thời điểm giám sát, Chủ đầu tư chưa chi trả tiền đền bù giải phóng
mặt bằng cho Nhân dân do chưa có kinh phí. Sau khi cử tri kiến nghị, Bộ chỉ huy BĐBP
tỉnh đã báo cáo đề nghị UBND tỉnh xem xét có phương án xử lý, đến nay chưa nhận được
ý kiến trả lời của UBND tỉnh, do đó chưa có nguồn để chi trả cho Nhân dân2.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
9. Kiến nghị 09: Cử tri 3 bản Là Ú Cò, Lè Ma, Y Ca Đa xã Ka Lăng kiến nghị
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Khuyến
nông tỉnh tu sửa lại kênh mương đã bị đất đá vùi lấp, bị hỏng do làm đường đi Tá
Bạ, hiện nay người dân không thể khắc phục được.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Kênh mương bị đất đá vùi lấp, bị hỏng do làm đường đi Tá Bạ cử tri 3 bản Là
Ủ Cò, Lè Ma, Y Ca Đa xã Ka Lăng kiến nghị tu sửa là kênh mương của công trình

Tờ trình: 1574/TTr-BCH ngày 06/10/2016 trình UBND tỉnh bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và tăng
tổng mức đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh; Tờ trình 1707/TTr-BHC ngày 01/11/2016 về xin chủ trương điều
chỉnh quy mô đầu tư và báo cáo số 1708/BC-BCH về giám sát, đánh giá điều chỉnh tổng mức đầu tư với nội dung xin
cắt giảm quy mô chiều dài tuyến đường để lấy kinh phí bổ sung chi phí đền bù.
2
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thủy lợi Nậm Lằn, xã Ka Lăng thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Một thành viên Quản lý Thủy nông tỉnh. Thời gian qua, do mưa lớn làm sạt
lở một số điểm dọc suối Nậm Lằn gây ảnh hưởng đến khả năng cấp nước của công
trình thủy lợi Nậm Lằn. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Thủy
nông đã thực hiện nạo vét tuyến kênh nhiều lần, nhưng công trình vẫn không có khả
năng cấp nước. Vì khối lượng cát ở đầu nguồn quá lớn, tuyến kênh chính dài nên sau
khi nạo vét đóng phai xả cát để lấy nước cát theo dòng chảy dồn ứ chèn lấp lưu vực
của tuyến lại lấp đầy kênh.
Ngày 15/7/2016, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Thủy
nông cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Tè, Uỷ ban
nhân dân xã Ka Lăng kiểm tra thực địa và cùng thống nhất phương án giải quyết như
sau:
- Toàn bộ diện tích gieo cấy do công trình thủy lợi Nậm Lằn phụ trách tạm
thời phải phụ thuộc vào việc lấy nước tự nhiên.
- Uỷ ban nhân dân xã thông báo đến người dân về ảnh hưởng của thiên tai và
có biện pháp tích trữ tận dụng nước mưa để tưới dưỡng ẩm cho diện tích lúa hiện tại.
Nếu năng suất lúa bị ảnh hưởng, Uỷ ban nhân dân xã Ka Lăng báo cáo cấp trên để
có hướng hỗ trợ cho người dân.
- Trong trường hợp khối lượng cát trên đầu nguồn tuyến kênh chính giảm bớt,
Công ty sẽ tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất. Về lâu dài Công
ty Thủy nông sẽ phối hợp với các bên liên quan tìm biện pháp công trình phù hợp để
đảm bảo cấp nước sản xuất ổn định cho các vụ tiếp theo.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh)
Ngày 15/7/2016, Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông phối hợp với Phòng
Nông nghiệp &PTNT huyện Mường Tè, UBND xã Ka Lăng tiến hành kiểm tra thực địa
và đã phê duyệt thiết kế, dự toán sửa chữa, nạo vét công trình thủy lợi Nậm Lằn huyện
Mường Tè, đơn vị cam kết hoàn thành trước 31/12/2016 (Quyết định phê duyệt số
140/QĐ-CTQLTN ngày 29/7/2016).
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
Hiện nay mới khắc phục sạt lở, chưa thể nâng cấp do chưa bố trí kinh phí
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10. Kiến nghị 10: Cử tri huyện Mường Tè đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với
Chính phủ xem xét kéo dài thời gian hỗ trợ đời sống thêm 2 năm nữa (2017- 2018)
cho các hộ tái định cư thủy điện Lai Châu.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ tại các
cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
Chính phủ đã có trả lời chính thức không nhất trí KN của cử tri vì đã kéo dài
một lần
11. Kiến nghị 11: Cử tri huyện Mường Tè đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với
Điện lực Lai Châu đầu tư đường điện quốc gia cho các bản chưa có điện lưới Quốc
gia (nhất là bản Thu Lũm 2- xã Thu Lũm).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Trên địa bàn huyện Mường Tè đang thực hiện đầu tư dự án Cấp điện cho các
thôn bản chưa có điện tỉnh Lai Châu và chuẩn bị đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ
lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 – 2020, trong đó:
- Dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu thực hiện đầu
tư cấp điện cho khoảng 1.403 hộ dân trong 28 thôn, bản trên địa bàn 08 xã: Pa Ủ, Ka
Lăng, Mường Tè, Bum Nưa, Tá Pạ, Pa Vệ Sử, Vàng San, Tà Tổng. Tính đến thời
điểm hiện nay đã thi công ước đạt trên 85% khối lượng của các gói thầu, Công ty
Điện lực Lai Châu đang đôn đốc Nhà thầu sớm hoàn thiện phần khối lượng còn lại
để đóng điện phục vụ Nhân dân trong thời gian tới.
- Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn
2015 – 2020 dự kiến cấp điện lưới Quốc gia cho khoảng 1.230 hộ dân thuộc 21 thôn,
bản, cụm dân cư trên địa bàn 10 xã: Bum Tở, Nậm Khao, Kan Hồ, Pa Vệ Sử, Tà
Tổng, Tá Pạ, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng, Mù Cả. Dự án đã được Bộ Công Thương
phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 11739/QĐ-BCT ngày 29/10/2015.
Hiện tại, Công ty Điện lực Lai Châu đang phối hợp với các đơn vị liên quan để triển
khai dự án theo quy định.
- Riêng bản Thu Lũm 2 xã Thu Lũm: Đã được đầu tư bằng dự án ADB2.
Nhưng do việc thi công tái định cư cho bản Thu Lũm 2 nên phải tháo dỡ đường dây
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hạ áp, Công ty Điện lực Lai Châu đã chỉ đạo Điện lực Mường Tè (nay là Điện lực
Nậm Nhùn) phối hợp với Ban quản lý Công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội
huyện Mường Tè lắp đặt lại đường dây hạ áp để cấp điện cho các hộ dân trong bản
Thu Lũm 2 (dự kiến đóng điện trước 02/9/2016).
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh)
Dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020
đã được Bộ Công thương phê duyệt (tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016)
cấp điện cho khoảng 1.230 hộ thuộc các xã: Bum Tở, Nậm Khao, Kan Hồ, Pa Vệ Sử, Tà
Tổng, Tá Pạ, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng, Mù Cả. Riêng bản Thu Lũm 2 xã Thu Lũm đã
được đầu tư bằng dự án ADB2, do việc thi công tái định cư bản Thu Lũm 2 nên phải tháo
dỡ đường dây hạ áp, Công ty Điện lực đã chỉ đạo Điện lực Mường Tè (nay là Điện lực
Nậm Nhùn) phối hợp với Ban quản lý Công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện
Mường Tè lắp đặt lại đường dây hạ áp, đảm bảo cấp điện cho các hộ dân bản Thu Lũm 2
trước ngày 30/11/2016.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
12. Kiến nghị 12: Cử tri huyện Mường Tè, thành phố Lai Châu, huyện Nậm
Nhùn đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp;
xem xét có cơ chế đặc thù ưu tiên tạo việc làm cho con em dân tộc đặc biệt khó khăn
(Cống, Mảng, La Hủ), hiện nay có nhiều em học xong các trường Trung cấp chuyên
nghiệp, Cao đẳng và Đại học nhưng chưa có việc làm.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Việc bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp: Trong 6 tháng đầu
năm 2016 Sở Nội vụ đã ban hành quyết định bố trí cho 13 sinh viên cử tuyển, còn lại
34 sinh viên cử tuyển chưa bố trí Sở Nội vụ đã ban hành văn bản đề nghị UBND các
huyện bố trí nhưng đến nay chưa nhận được văn bản đề nghị của UBND các huyện.
Về cơ chế đặc thù ưu tiên tạo việc làm đối với con em dân tộc đặc biệt khó
khăn (Cống, Mảng, La Hủ), UBND các huyện xem xét những vị trí còn thiếu có văn
bản đề nghị, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định tuyển dụng đặc
cách.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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13. Kiến nghị 13: Cử tri huyện Mường Tè đề nghị UBND tỉnh Lai Châu phối
hợp với UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết vùng giáp
ranh giữa xã Mù Cả huyện Mường Tè với huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; giữa
bản Tia Ma Mủ và Bản Pa Tết- xã Tà Tổng với xã Pá Mì huyện Mường Nhé, tỉnh
Điện Biên.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Ngày 03/4/2015, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 405/UBND-TN về việc
đề nghị chỉ đạo giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa hai tỉnh Lai Châu,
Điện Biên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hai tỉnh thống nhất phương
án giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Tà Tổng,
huyện Mường Tè với xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Kết quả làm
việc ngày 09/5/2015, hai bên đã xác định được đường địa giới hành chính giữa hai
tỉnh và thống nhất quản lý đối với các bản Tia Ma Mủ, Pa Tết, Nậm Ngà xã Tà Tổng,
huyện Mường Tè.
Để phối hợp thực hiện Dự án 513 giữa hai tỉnh cũng như tiếp tục phối hợp giải
quyết các trường hợp tranh chấp địa giới hành chính còn lại, ngày 05/7/2016, UBND
tỉnh đã ban hành Văn bản số 1222/UBND-TN về việc phối hợp thực hiện Dự án 513
và giải quyết các vấn đề liên quan đến địa giới hành chính gửi UBND tỉnh Điện Biên.
Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi của UBND
tỉnh Điện Biên.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh):
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 26/9 đến ngày 03/10/2016, Sở Nội vụ
tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an
tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã liên quan của hai tỉnh tiến hành khảo sát thực trạng, lấy ý
kiến Nhân dân xây dựng phương án giải quyết. Sở Nội vụ cam kết sẽ báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 30/11/2016.
Kết quả: Đang giải quyết
II. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 08

11
1. Kiến nghị 14: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị: Công trình Thủy điện Pắc
Ma đã tổ chức lễ khởi công từ tháng 3/2016, diện tích đất nằm trong phạm vi thi công,
ảnh hưởng của công trình đã được đo đạc, kiểm đêm để lên phương án đền bù cho
Nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù vì công trình chưa thi công và không
biết bao giờ công trình sẽ thi công. Trong khi Nhân dân đang thiếu đất sản xuất, vì
vậy đề nghị UBND tỉnh đề xuất với Tập đoàn Hưng Hải nếu chưa thi công công trình
thì cho Nhân dân tận dụng đất để sản xuất, canh tác tăng thêm nguồn thu nhập.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Do thời điểm vừa qua là mùa mưa lũ nên Nhà thầu chưa triển khai thi công
ngoài thực địa. Trong quý IV năm 2016 sẽ công bố dự toán cho Nhân dân trong vùng
bị giải toả, đền bù, tiến hành chi trả tiền đền bù cho Nhân dân.
Từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2017 là mùa khô, Nhà đầu tư sẽ triển khai công
tác thì công đào mở hồ móng kênh dẫn dòng bờ phải sông Đà (theo hướng đông
chảy) trong phạm vị xã Mù Cả, xây dựng đê quây bên bờ trái phạm vi xã Mường Tè.
Do vậy, khu vực bờ trái sông Nậm Ma xã Mù Cả và khu vực thuộc xã Ka Lăng không
thuộc phạm vi xây dựng công trình trong thời gian từ cuối năm 2016 đến nửa đầu
năm 2017, Nhân dân có thể tận dụng đất để sản xuất, canh tác trong khu vực này đến
giữa năm 2017.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
2. Kiến nghị 15: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh đề xuất với
Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xây dựng tuyến đường giao thông vành đai
biên giới từ bản Mò Su, xã Mù Cả ra mốc 17 để phục vụ cho việc tuần tra, quản lý
biên giới và nhu cầu đi lại, sản xuất của Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Thực hiện Văn bản số 2026/BKHĐT-GSTĐ ĐT ngày 09/4/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch đầu tư đường tuần tra biên giới
giai đoạn II gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trình Chính phủ,
trong đó có tuyến đường cử tri đề nghị. UBND tỉnh sẽ thực hiện đầu tư sau khi được
Trung ương chấp thuận và bố trí vốn.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
Liên quan đến các địa bàn các xã trên trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh
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dự kiến triển khai thực hiện các dự án:
- Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn- Mốc 17, huyện Mường Tè, dự án đã
được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 49/NQHĐND ngày 13/12/2020 với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng dự kiến khởi công và hoàn
thành giai đoạn 2021-2024
- Dự án Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và nằm trong danh mục
dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 tại Báo cáo số 121/BC-UBND ngày
24/4/2021 về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
3. Kiến nghị 16: Cử tri xã Can Hồ để nghị UBND tỉnh chí đạo Ban QLDA đầu
tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triên nông thôn xem xét, đầu tư lại
đầu mối đường nước sinh hoạt cho các bản tái định cư dự án Thủy điện Lai Châu
của xã Can Hồ, huyện Mường Tè, hiện nay các đầu mối lấy nước bị sạt lở, đất vùi
lấp, Nhân dân không có nước sinh hoạt.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Tuyến đường nước xã Can Hồ đã bàn giao đưa vào sử dụng và đến nay hết
thời gian bảo hành, do mùa mưa năm 2016 công trình bị sạt lở hư hỏng, sau khi đi
kiểm tra UBND tỉnh đã cho chủ trương xử lý. Đến nay nhà thầu đang tiến hành sửa
chữa cho Nhân dân xã Can Hồ.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
4. Kiến nghị 17: Cử tri xã Can Hồ để nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA đầu
tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giao dứt điểm
các công trình đã thi công xong đưa vào sử dụng của các điểm tái định cư xã Can
Hồ về hồ sơ thiết kế thi công, hoàn công, nghiệm thu đưa vào sử dụng, bàn giao giá
trị của tài sản hình thành để xã quản lý, khai thác sử dụng các công trình, theo dõi
tài sản và phục vụ cho việc tu sửa, sửa chữa các công trình sau này.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Hiện nay Ban đang chuẩn bị các hồ sơ để bàn giao cho xã và UBND huyện
quản lý theo đúng quy định.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh):
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Đến thời điểm giám sát, Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đang
chuẩn bị các hồ sơ để bàn giao cho xã và UBND huyện quản lý theo đúng quy định.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
5. Kiến nghị 18: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị: Trong quá trình thi công
lưới điện trung thế 35kv đoạn từ Pắc Ma lên Ka Lăng, nhà thầu thi công đã thuê
nhân công tại địa phương tham gia thi công đến nay vẫn chưa thanh toán hết tiền
công cho Nhân dân, số tiền còn nợ khoảng 150.000.000 đồng, đề nghị UBND tỉnh
có ý kiến với Công ty Điện lực Lai Châu chỉ đạo nhà thầu thanh toán tiền công cho
Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Lai Châu chỉ đạo nhà thầu thực hiện chi
trả đủ số tiền nhân công cho người lao động đã tham gia xây dựng công trình và báo
cáo UBND tỉnh trước ngày 31/11/2016.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh):
Công ty Điện lực cam kết sẽ chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu nhà thầu thực hiện chi trả
đủ số tiền nhân công cho người lao động đã tham gia xây dựng công trình, xong trước
ngày 30/11/2016.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
6. Kiến nghị 19: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với
Điện lực Lai Châu sớm có kế hoạch kéo điện lưới quốc gia về các bản thuộc các xã
của huyện Mường Tè đến nay chưa được sử dụng điện lưới quốc gia như: Bản Pa
Thóng (xã Bum Tở), bản Nhù Cả (xã Ka Lăng), các bản chưa có điện của các xã Tà
Tổng, Pa Vệ Sủ,...
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Đến nay huyện Mường Tè còn 27 bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia,
trong đó:
+ 18 thôn, bản đã được đưa vào danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới
điện Quốc gia giai đoạn 2015-2020 và đã được Bộ Công Thương phê duyệt chủ
trương đầu tư. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển
khai khảo sát, lập dự án đầu tư trình Bộ Công Thương phê duyệt dự án.
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+ 09 thôn, bản đã được đưa vào danh mục đầu tư của dự án cấp điện cho các
thôn, bản chưa có điện và đã được Bộ Công Thương phê duyệt dự án. Hiện đang
được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc triển khai thực hiện.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND
ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh):
Theo báo cáo của Công ty Điện lực, đến 31/10/2016 dự án cấp điện nông thôn từ
điện lưới quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê
duyệt. Hiện nay Công ty Điện lực đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, riêng bản Cờ Lò
1, Cờ Lò 2 xã Pa Ủ đã được UBND tỉnh thống nhất phạm vi, quy mô đầu tư nhưng do
xuất đầu tư cao nên Bộ Công thương không thực hiện đầu tư bằng dự án này và sẽ nghiên
cứu để có phương án đầu tư trong thời gian tiếp theo.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 20: Cử tri huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ kiến nghị UBND
tỉnh nghiên cứu có chế độ cho dân quân tự vệ ở các xã Biên giới khi thực hiện nhiệm
vụ tuần tra và phát quang đường biên, mốc giới. Hiện nay tại xã Mù Cả, huyện
Mường Tè khi dân quân tham gia hoạt động tuần tra biên giới được hỗ trợ 12.000
đồng/ngày/người; tại Pa Tần huyện Sìn Hồ thực hiện hỗ trợ 15.000
đồng/người/ngày, với mức như hiện nay là thấp, rất khó huy động dân quân thoát ly
sản xuất đề thực hiện nhiệm vụ.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Việc huy động dân quân khi có yêu cầu do UBND xã và Ban Chỉ huy Quân
sự xã phối hợp với đồn biên phòng trên địa bàn. Hàng năm phòng Tài chính - Kế
hoạch các huyện bảo đảm kinh phỉ từ 20 triệu đến 45 triệu đồng một xã biên giới để
các xã thanh toán chế độ cho dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ. Do chưa
cập nhật kịp thời chế độ chính sách của dân quân nên cơ quan tài chính các xã đang
chỉ trả tiền hỗ trợ cho dân quân làm nhiệm vụ theo chính sách cũ (Quyết định số
68/QÐ-UBND ngày 10/8/2005 của UBND tỉnh).
Thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn,
hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân theo
đúng quy định hiện hành (Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính
phủ về hưởng dẫn chế độ chính sách của dân quân và việc chi trả chế độ cho dân quân).
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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8. Kiến nghị 21: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh xem xét phân
bố ngân sách riêng cho các xã biên giới nguồn kinh phí cho hoạt động đối ngoại mỗi
năm 50.000.000 đồng để xã chủ động về kinh phí trong các hoạt động đối ngoại nhất
là đối ngoại Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Đề cho các xã biên giới trên địa bàn có nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ
quan hệ đối ngoại với các địa phương nước bạn. UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của
cử tri huyện Mường Tè và giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa
phương, tham mưu, đề xuất mức hỗ trợ nguồn kinh phí hoạt động đối ngoại đối với
các xã biên giới trên địa bàn tỉnh vào nội dung Quy định về mức phân bỏ chỉ thường
xuyên giai đoạn 2017-2020, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tư, Khóa XIV.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
III. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 06
1. Kiến nghị 22: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh đầu tư rải nhựa
và xây dựng cầu cứng trên tuyến đường tuần tra biên giới Nhú Ma - Hà Si, Nhú Ma
- Ứ Ma (xã Pa Ủ) để Nhân dân và bộ đội đi lại thuận tiện.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Đối với tuyến Nhú Ma - Hà Si: UBND tỉnh đã có Quyết định số 1865/QĐUBND ngày 07/12/2015 giao cho huyện Mường Tè lập báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư để báo cáo UBND tỉnh quyết định đầu tư công trình.
Đối với tuyến Nhú Ma - Ứ Ma: UBND tỉnh đã có Quyết định số 1406/QĐUBND ngày 17/10/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư công trình, công trình sẽ được
khởi công năm 2017 (Từ nguồn vốn 30a).
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2017 (Báo cáo số 252/BC-HĐND
ngày 30/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh):
Theo báo cáo của UBND tỉnh: Tuyến đường từ bản Nhú Ma đến bản Hà Xi,
tỉnh đã giao cho UBND huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND
tỉnh quyết định. Qua giám sát, hiện nay tuyến đường đã được quyết định đầu tư và
đang thi công; Chủ đầu tư cam kết sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 7/2017.
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Đối với tuyến đường từ bản Nhú Ma đến bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, UBND tỉnh trả
lời đã phê duyệt chủ trương đầu tư, sẽ khởi công năm 2017. Qua giám sát, huyện
đang hoàn thiện thủ tục và khởi công xây dựng trong tháng 9/2017.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
2. Kiến nghị 23: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chức năng đầu tư đường điện lưới quốc gia cho bản Sín Chải C và bản Chà Gá (xã
Pa Vệ Sủ); bản A Chè (xã Thu Lũm); bản Pa Ủ, bản Tân Biên (xã Pa Ủ).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 20152020 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày
28/10/2016, trong đó có cấp điện cho các bản Sín Chải C, bản Chà Gá của xã Pa Vệ
Sủ; bản A Chè của xã Thu Lũm; bản Pa Ủ và bản Tân Biên của xã Pa Ủ thuộc huyện
Mường Tè. Hiện tại chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang tổ chức
khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Kết quả: Đang giải quyết
Mới kéo điện cho bản A Chè
3. Kiến nghị 24: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng
cầu treo Pá Hạ (xã Pa Vệ Sủ) để phục vụ cho Nhân dân đi vào khu sản xuất và bộ đội
tuần tra cột mốc; đầu tư làm đường ô tô từ bản Pa Tháng đến bản A Chè (xã Thu Lũm).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Công trình trên nằm trong quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Lai Châu và trong
báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của UBND tỉnh. Đề
nghị UBND huyện Mường Tè lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải thẩm định; căn cứ nguồn vốn kế hoạch trung
hạn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2017 (Báo cáo số 252/BC-HĐND
ngày 30/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh):
UBND tỉnh trả lời: 2 công trình trên nằm trong quy hoạch phát triển giao thông
tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2017 và giao cho UBND huyện Mường Tè lập báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Qua giám sát, UBND huyện báo cáo: Cầu treo Pá Hạ,
xã Pa Vệ Sủ chưa được xem xét đầu tư do không nằm trong quy hoạch phát triển
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giao thông của tỉnh; về mở đường từ bản Pa Tháng đến bản A Chè, UBND huyện
đang lập đề xuất chủ trương đầu tư và sẽ trình thẩm định trong năm 2017.
Kết quả: Đang giải quyết
(Chưa thực hiện)
4. Kiến nghị 25: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh có chính sách
hỗ trợ giáo viên ôn thi học sinh giỏi và hỗ trợ cho học sinh đi thi học sinh giỏi. Hiện
nay giáo viên và học sinh ôn thi không có chế độ, việc đưa đón học sinh từ xã đến
huyện thi, giáo viên phải trích từ lương của giáo viên nên rất khó khăn.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Kinh phí hỗ trợ giáo viên ôn thi học sinh giỏi và hỗ trợ cho học sinh đi thi học
sinh giỏi đã được bố trí trong dự toán sự nghiệp giáo dục hàng năm cho các đơn vị
và thực hiện chi trả theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của
UBND tỉnh về việc ban hành mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm,
tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh Lai Châu.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2017 (Báo cáo số 252/BC-HĐND
ngày 30/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh):
Theo báo cáo của UBND tỉnh: Nguồn kinh phí trên đã được bố trí trong dự
toán chi sự nghiệp giáo dục hàng năm cho huyện. Qua giám sát, tỉnh đã bố trí đủ kinh
phí cho huyện và Phòng Giáo dục và đạo tạo huyện đã thực hiện chi trả theo đúng
quyết định 23/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành mức chi thực hiện
xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh
giỏi tại tỉnh Lai Châu.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
5. Kiến nghị 26: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh: Từ 01/01/2016,
các chế độ phụ cấp biên giới 50% của cán bộ, công chức, viên chức của xã Mường Tè
bị cắt, nhưng xã không nhận được bất kỳ văn bản nào của Trung ương, tỉnh. Đề nghị
UBND tỉnh trả lời cho cử tri xã Mường Tè biết.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biên
giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã quy định danh sách xã,
phường, thị trấn khu vực biên giới đất liền ban hành kèm theo, trong đó không bao gồm
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xã Mường Tè, huyện Mường Tè. Do đó cán bộ, công chức viên chức công tác trên địa
bàn xã Mường Tè, huyện Mường Tè không được hưởng chế độ phụ cấp biên giới.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
6. Kiến nghị 27: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị: Hiện nay các đồng chí Công
an xã mới nhận nhiệm vụ, chưa được cấp quân trang theo quy định tại Nghị định
73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Pháp lệnh Công an xã. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để trang bị quân
trang cho các đồng chí là lực lượng Công an xã.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Trên cơ sở tổng hợp và đề nghị bổ sung đối với Công an xã mới nhận nhiệm vụ
của Công an tỉnh, Sở Tài chính đã tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
bố trí kinh phí mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã vào trong dự toán 2017.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
IV. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 07
1. Kiến nghị 28: Cử tri xã Pa Vệ Sủ kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để
Nhân dân di chuyển nhà vào cụm Dèn Thàng (trên 30 hộ); nâng cấp cứng hóa mặt
đường và làm công rãnh đường từ trung tâm xã vào khu cụm dân cư mới Dèn Thàng
(thuộc xã Pa Vệ Sủ).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Dự án định canh định cư tập trung điểm Dèn Thàng, xã Pa Vệ Sủ giai đoạn
2007-2010 đã được phê duyệt tại Quyết định số 58/QÐ-UBND ngày 17/01/2008 của
UBND tỉnh Lai Châu (chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
sống du cạnh du cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thu tướng Chính phú).
Tuy nhiên trong quá trình tổ chức, thực hiện điểm định canh, định cư tập trung Dèn
Thàng cho đến nay, do nguồn vốn Trung ương bố trí cho tỉnh rất hạn hẹp, nên mới
triển khai thực hiện một số hạng mục thiết yếu như: đường giao thông đến điểm định
cư, san gạt mặt bằng, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà lớp học,... Do đó chưa có kinh phí
đề triển khai thực hiện hỗ trợ di chuyên nhà đến điêm ĐCĐC tập trung Dèn Thàng.
Trong thời gian tới, sau khi có hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-
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TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ
trợ phát triên kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2920
(riếp tục thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phu) của
các Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành có liên quan tập trung
rà soát các dự án ĐCĐC theo Quyết định số 33/2007/QD-TTg trình các Bộ, Ngành
Trung ương bố trí kinh phí thực hiện.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
2. Kiến nghị 29: Cử tri xã Pa Vệ Sủ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh sớm giải quyết dền bù giải tỏa cho 6 hộ gia đình bị ảnh hưởng
do xây Đồn biên phòng Pa Vệ Sủ ở bản Thò Ma (Pa Vệ Sủ); đồng thời xem xét trả
lại đất sản xuất (3 sào) ở khu đồn biên phòng cũ cho gia đình ông Ly Hu Xá (Đần
biên phòng mượn từ năm 2007 đến nay).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
+ Về giải quyết đền bù giải tỏa: Công trình Đồn biên phòng Pa Vệ Sủ được
đầu tư từ năm 2009 với tổng mức đầu tư là 22.967 triệu đồng. Phương án bồi thường,
hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã được Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện
Mường Tè đo đạc, kiểm đếm với tổng dự toán là 125 triệu đồng, song trong suốt thời
gian thực hiện dự án, chủ đầu tư (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) không nhận
được quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải
phóng mặt bằng nên chưa chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay
dự án đã hoàn thành, đang trình thẩm định phê duyệt quyết toán. Sau khi nhận được
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND huyện
Mường Tè và Quyết định phê duyệt quyết toán dự án, chủ đâu tư sẽ tiến hành chi trả
ngay cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
+ Về xem xét trả lại đất sản xuất: Qua xác minh thì diện tích đất của hộ gia
đỉnh ông Ly Hu Xá ở khu vực Đồn biên phòng Pa Vệ Sử (cũ) dã được chuyển nhượng
cho Đồn biên phòng vào ngày 15/12/2013. Do quá trình làm biên bản thỏa thuận và
hợp đồng chuyền nhượng giữa ông Ly Lòng Hừ (con trai ông Ly Hu Xá) với đồn
Biên phòng Pa Vệ Sử, thì ông Ly Lòng Hừ đã không nói rõ cho bố là ông Ly Hu Xá
biết nên khi đoàn tiếp xúc cử tri đến xã Pa Vệ Sủử làm việc thì ông Ly Hu Xá đã có
ý kiến là đồn Biên phòng Pa Vệ Sử mượn đất của gia đình từ năm 2007 chưa trả lại
cho gia đỉnh. Sau khi ông Ly Hu Xá có ý kiến thì đồn Biên phòng Pa Vệ Sử cùng với
chính quyền địa phương đã gặp gỡ gia đình để giải thích và thống nhất giữa hai bố
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con ông Ly Hu Xã, đến nay ông Ly Hu Xá đã nhất trí và không còn thắc mắc gì thêm.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2017 (Báo cáo số 252/BC-HĐND
ngày 30/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh):
Qua giám sát, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh xác nhận đơn vị chưa chi trả
tiền đền bù cho các hộ dân khi thực hiện dự án trên sau khi có kiến nghị cử tri; đơn vị
đang đôn đốc cơ quan thẩm định trình duyệt dự toán và báo cáo Bộ Quốc phòng xem
xét bố trí vốn cho dự án để sớm chi trả tiền đền bù cho Nhân dân.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
3. Kiến nghị 30: Cử tri xã Pa Vệ Sủ kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu đầu tư
xây dựng đường tuần tra biên giới cho xã Pa Vệ Sủ (Từ mốc 42 đến mốc 48).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Việc đầu tư hệ thông đường tuần tra biên giới cho các xã là rất cần thiết, tuy
nhiên đo nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2016-2020 rất
hạn hẹp. UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu đầu tư dự án
trong thời gian thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
Liên quan đến các địa bàn các xã trên trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh
dự kiến triển khai thực hiện các dự án:
- Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn- Mốc 17, huyện Mường Tè, dự án đã
được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 49/NQHĐND ngày 13/12/2020 với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng dự kiến khởi công và hoàn
thành giai đoạn 2021-2024
- Dự án Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và nằm trong danh mục
dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 tại Báo cáo số 121/BC-UBND ngày
24/4/2021 về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
4. Kiến nghị 31: Cử tri xã Vàng San kiến nghị UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn
để bố trí di chuyển bản Nà Phầy (85 hộ) có nguy cơ sạt lở, lũ ống cuốn trôi. Hiện
nay Nhân dân đang rât lo lắng nguy cơ sạt lở, lũ quét vào mùa mưa.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
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Dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do và vùng thiên tai trên địa bàn huyện
Mường Tè (rong đó bao gôm dụ ấn sắp xếp, ốn định dân cư bản Nà Phầy, xã Vàng
San) đã được UBND tỉnh tổng hợp tại Tờ trình số 2030/TTr- UBND ngày
13/10/2016, trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ. ngành xem xét, bố trí vốn. Sau khi
được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đồng ý, bố trí vốn cho dự án, UBND
tỉnh sẽ phân bổ vốn để dự án sớm được triển khai, thực hiện.
Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong mùa mưa lũ sắp tới, UBND
tỉnh đã dự kiến bố trí 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để thực
hiện dự án di dân tái định cư Nà Phầy.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
5. Kiến nghị 32: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công
ty Điện lực Lai Châu xem xét thay thế trạm biến áp cho bản Nà Hẻ, hiện nay trạm
không đủ công suất nên đến giờ cao điểm thường bị mất điện.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Thời điểm trước tháng 2 năm 2017 tại TBA Nà Hẻ có hai lộ xuất tuyến đấu
chung vào một át tô mát nhánh 50A. Đến tháng 02/2017, Trung tâm giao dịch Điện
Mường Tè - Điện lực Nậm Nhùn đã lắp đặt bổ sung thêm 01 át tô mát nhánh xuất
tuyến 50A cho TBA Nà Hẻ. Đến nay TBA Nà Hẻ đã đảm bảo công suất cho bản Nà
Hẻ vào giờ cao điểm.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
6. Kiến nghị 33: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế Lai
Châu mở thêm điểm điều trị Methadone tại bản Nậm Dính và bản A Mé để các đối
tượng nghiện có điều kiện tham gia điều trị Methadone; vì từ bản đến trung tâm xã
quá xa, đi lại khó khăn nên nhiều đồi tượng không có điều kiện duy trì điều trị.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Ý kiến kiến nghị của cử tri là cần thiết đôi với tình hình thực tế tại địa phương.
Tuy nhiên, về nhân sự, cơ sở vật chất, quản lý thuốc, an ninh trật tự không đáp ứng
điều kiện theo quy định hiện hành để triển khai cấp phát thuốc tại bản. Vì vậy hiện
nay việc mở thêm cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại Bản Nậm Dính và bản A Mé
là chưa phù hợp trong điều kiện hiện tại.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm

22
7. Kiến nghị 34: Cử tri xã Kan Hồ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh khảo
sát và quy hoạch bồ sung đầu tư xây dựng nghĩa địa của 2 bản: Nậm Hạ A và Nậm
Hạ B vì hiện nay 2 bản đang chung 01 nghĩa địa.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Hiện nay 2 bản Nậm Hạ A và Nậm Hạ B đã di chuyển về mặt bằng trung tâm
xã Can Hồ, vẫn đang sử dụng chung l nghĩa địa (có sẵn từ trước TĐC, hoàn toàn nằm
trên cos ngập), nghĩa địa này vẫn đáp ứng đủ nhu cầu chôn cất cho Nhân dân nên
không quy hoạch bê sung thêm nghĩa địa vì nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
V. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 08
1. Kiến nghị 35: Cử tri Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè kiến
nghị: UBND tỉnh chỉ đạo sớm có kế hoạch thi chuyển ngạch công chức, viên chức
cho giáo viên.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ đã ban hành các Thông tư quy
định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên (Thông tư liên tịch số:
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV,
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV,
22/2015/TTLTBGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở). Tuy nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo
vẫn chưa ban hành văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi,
nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
ngành Giáo dục, do đó UBND tỉnh Lai Châu chưa có căn cứ để tổ chức thi hoặc xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Giáo dục.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 36: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên
người địa phương trong việc thi công chức, viên chức ngành giáo dục, vì người địa
phương sẽ công tác lâu dài tại Lai Châu và việc vận động học sinh đi học sẽ thuận
lợi hơn.

23
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Đối với tuyển dụng công chức: Theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày
15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,
quy định ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số được cộng 20 điểm vào tổng điểm thi
tuyển hoặc xét tuyển.
Đối với tuyển dụng viên chức: Theo Luật Viên chức năm 2010 và Nghị định số
29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức chỉ quy định khi có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu
cuối cùng cần tuyển thì quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên (không có nội
dung ưu tiên người địa phương). Như vậy không có căn cứ quy định ưu tiên khác
ngoài các quy định trong tuyển dụng viên chức hiện hành.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 37: Cử tri Trung tâm Y tế huyện Mường Tè kiến nghị: Hiện nay
việc cung ứng thuốc cho Trung tâm y tế huyện có nhiều bất cập phải qua đấu giá tại
Sở Y tế tỉnh Lai Châu nên thời gian cung cấp thuốc rất chậm dẫn đến các Trạm Y tế
thiếu thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân, đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế giao lại cho huyện
tự đấu giá thuốc với các công ty cung ứng thuốc để kịp thời cung cấp thuốc cho các
Trạm Y tế xã phục vụ chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012
của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế,
quy định hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt
hàng. Năm 2013, các cơ sở y tế trong tỉnh áp dụng hình thức “tự tổ chức đấu thầu
mua thuốc theo nhu cầu sử dụng của từng đơn vị”, với hình thức này qua 1 năm thực
hiện, kết quả trúng thầu đạt quá thấp (bình quân đạt 54% kế hoạch và nhu cầu sử
dụng thuốc), không đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh
tại các cơ sở y tế.
Vì vậy, để đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y
tế, những năm tiếp theo trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế và đa phần các cơ sở khám,
chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức đấu thầu thuốc được thực hiện theo hình thức
tập trung tại Sở Y tế; với hình thức này trung bình mỗi năm kết quả trúng thầu đạt trên
73%, cao hơn nhiều so với hình thức “tự tổ chức đấu thầu mua thuốc theo nhu cầu sử
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dụng của từng đơn vị”, cơ bản đáp ứng thuốc phục vụ công tác điều trị cho người bệnh;
số thuốc còn lại, căn cứ nhu cầu sử dụng của từng đơn vị được tổ chức ký hợp đồng
và đấu thầu bổ sung theo quy định.
Năm 2016, thực hiện Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y
tế quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Các cơ sở y tế trên
địa bàn tỉnh tiếp tục được áp dụng hình thức đấu thầu tập trung cấp địa phương tại
Sở Y tế, nhằm điều tiết chung giữa nơi thừa và nơi thiếu, giúp tiết kiệm thời gian,
giảm chi phí, đầu mối quản lý và tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp,
đồng nhất về giá thuốc trúng thầu trên cùng một địa bàn, tăng hiệu quả kinh tế.
Tuy nhiên, là năm đầu tiên thực hiện Thông tư số 11/2016/TT-BYT nên trong
quá trình xây dựng kế hoạch, lập, thẩm định của các cơ sở y tế và đơn vị đấu thầu
tập trung (Sở Y tế) còn gặp nhiều khó khăn; giá công bố của Cục Quản lý dược - Bộ
Y tế làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch còn chưa đầy đủ; việc gửi kế hoạch của các cơ
sở còn muộn, nhu cầu chưa sát, sai sót danh mục, số lượng, mất nhiều thời gian rà
soát, chỉnh sửa, nên thời gian tổ chức đầu thầu, cung ứng thuốc còn chậm so với thực
tế. Tuy nhiên, những thuốc còn thiếu do chậm thầu đã được kịp thời khắc phục bằng
hình thức tổ chức ký hợp đồng và đấu thầu bổ sung theo thẩm quyền trên cơ sở đề
xuất của các đơn vị. Năm 2017-2018, thời gian sử dụng kết quả mua thuốc tập trung
là 02 năm, cơ bản chủ động và đảm bảo cung ứng thuốc trong khám, chữa bệnh cho
Nhân dân. Với những ưu điểm nêu trên thì việc áp dụng hình thức đấu thầu tập trung
tại Sở Y tế như hiện nay là phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và chủ trương
chung của Chính phủ.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 38: Cử tri xã Vàng San, huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh
đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các điểm bản mới chưa có nhà văn hóa, cung cấp
các trang thiết bị (tăng âm, loa đài,…) cho nhà văn hóa thuộc các bản của xã Vàng
San để giúp Nhân dân sinh hoạt, hội họp được thuận lợi.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND
các huyện, thành phố rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và các thôn,
bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh để cân đối nguồn kinh phí, đến ngày 21/6/2017,
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND phân bổ nguồn kinh phí hỗ
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trợ các huyện, thành phố để xây dựng 05 nhà văn hoá xã; 43 nhà văn hoá thôn, bản,
tổ dân phố, với tổng nguồn vốn là 7.350 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị
nhà văn hoá cho 122 nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố, với tổng kinh phí 4.880 triệu
đồng. Đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ nguồn kinh phí được giao để tổ
chức thực hiện và hoàn thành trong năm 2017.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2017 (Báo cáo số 536/BC-HĐND
ngày 23/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đối với xã Vàng San, huyện Mường Tè, UBND huyện đã hỗ trợ 150 triệu đồng
để xây Nhà văn hóa bản Huổi Cuổng, hiện nay đang triển khai xây dựng, sẽ hoàn
thành trong tháng 11/2017; đồng thời đã bố trí kinh phí mua trang thiết bị cho Nhà
văn hóa 03 bản: Nậm Sẻ, San Sui, Huổi Cuổng với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/1 NVH
và bàn giao cho xã trong tháng 12/2017.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
5. Kiến nghị 39: Cử tri xã Pa Ủ, Mù Cả, huyện Mường Tè kiến nghị: UBND
tỉnh xem xét mở đường vành đai biên giới từ bản Hà Xi xã Pa Ủ sang địa phận của
xã Pa Vệ Sủ; đầu tư tuyến đường giao thông từ bản Ma Ký xã Mù Cả sang giáp với
địa phận của 02 xã Mường Tè và xã Tà Tổng để thuận tiện cho việc tuần tra biên
giới, giữ vững lãnh thổ quốc gia, ngăn chặn việc di dân tự do.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Tuyến đường vành đai biên giới từ bản Hà Xi xã Pa Ủ sang địa phận của xã Pa
Vệ Sủ (là đoạn từ mốc 42 đến mốc 48) đã được UBND tỉnh Lai Châu, tổng hợp danh
mục dự kiến đầu tư giai đoạn II (2014-2020) theo Đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng
đường tuần tra biên giới toàn quốc giai đoạn II (2014-2020) gửi Bộ Quốc phòng, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 520/UBND-TH ngày 24/4/2015. Tuy nhiên, đến
nay Đề án này chưa được Trung ương phê duyệt nên chưa có nguồn vốn để thực
hiện.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
Liên quan đến các địa bàn các xã trên trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh
dự kiến triển khai thực hiện các dự án:
- Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn- Mốc 17, huyện Mường Tè, dự án đã
được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 49/NQ-
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HĐND ngày 13/12/2020 với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng dự kiến khởi công và hoàn
thành giai đoạn 2021-2024
- Dự án Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và nằm trong danh mục
dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 tại Báo cáo số 121/BC-UBND ngày
24/4/2021 về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
6. Kiến nghị 40: Cử tri xã Tà Tổng, huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh
giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa
bản Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với xã Tà Tổng, huyện Mường Tè,
tỉnh Lai Châu. Việc tranh chấp kéo dài từ năm 2013 đến nay gây bức xúc trong Nhân
dân hai bên. UBND 2 tỉnh, 2 huyện và 2 xã đã thành lập các tổ kiểm tra, xác minh
thực địa nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Ngày 18/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 894/UBND-TN về việc
phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa hai tỉnh
Lai Châu và Điện Biên. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản phản hồi của UBND
tỉnh Điện Biên. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục liên hệ và làm việc với
UBND tỉnh Điện Biên để giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa hai tỉnh.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2017 (Báo cáo số 536/BC-HĐND
ngày 23/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh):
Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2037/UBND-TN về việc
phối hợp giải quyết địa giới hành chính giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, trong
đó dự kiến tổ chức hội nghị cấp tỉnh trong tháng 11/2017.
Kết quả: Đang giải quyết
7. Kiến nghị 41: Cử tri xã Vàng San, Tá Bạ kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với
Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét việc hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú
dân nuôi phải đảm bảo về chất lượng, hiện nay gạo được hỗ trợ không đảm bảo chất
lượng, nấu cho các cháu học sinh không ăn được.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Về chất lượng gạo khi nhận bàn giao gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
Tây Bắc: Chất lượng gạo tốt, đảm bảo theo quy định, cụ thể: Gạo Nam Bộ 15% tấm
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không có sâu mọt sống, mùi vị bình thường, không men mốc, hư hỏng, không biến
màu.
Tuy nhiên, năm học 2017 - 2018, Bộ Tài chính xuất cấp gạo hỗ trợ cho học
sinh 1 lần/học kỳ, thời gian lưu trữ gạo tại các nhà trường lâu (hơn 4 tháng), do không
có kho, phòng bảo quản gạo dẫn đến chất lượng gạo bị suy giảm;
Trong năm học tới UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Bộ Tài chính cấp gạo 2 lần/
học kỳ để giảm thời gian lưu trữ gạo tại các nhà trường; đồng thời chỉ đạo Sở Giáo
dục và Đào tạo, UBND các huyện quán triệt các nhà trường có biện pháp quản lý
thật tốt gạo sau khi tiếp nhận, bố trí kho (phòng) khô ráo, sạch sẽ để bảo quản gạo,
không để gạo trực tiếp xuống sàn nhà tránh bị hút ẩm.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
8. Kiến nghị 42: Cử tri xã Hố Mít, huyện Tân Uyên và xã Thu Lũm, huyện
Mường Tè đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ nghiên cứu có chính sách hỗ
trợ ăn trưa cho nhóm trẻ dưới 3 tuổi, hiện nay do không có chế độ ăn trưa tại lớp
nên khó khăn cho việc vận động học sinh ra lớp; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho giáo
viên mầm non dạy lớp ghép.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
+ Về hỗ trợ tiền ăn trưa cho nhóm trẻ mầm non dưới 3 tuổi: Theo Quyết định
số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số
chính sách phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2011-2015; Thông tư liên tịch số
29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
Tài chính về hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở
giáo dục Mầm non theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 20102015 mới chỉ quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi
là 120.000 đồng/tháng/cháu, được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không
quá 9 tháng/năm học, chưa có chính sách hỗ trợ cho trẻ dưới 3 tuổi. Trong thời gian
tới, căn cứ khả năng cân đối nguồn NSĐP và tình hình thực tế, UBND tỉnh sẽ nghiên
cứu, nếu cần thiết, UBND tỉnh sẽ báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét ban hành chính
sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với nhóm trẻ mầm non dưới 3 tuổi.
+ Về hỗ trợ kinh phí cho giáo viên Mầm non dạy lớp ghép: Hiện nay, Quyết
định số 15/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới chỉ quy định về phụ cấp dạy
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lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo
dục công lập; chưa có quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp
giảng dạy học sinh mầm non. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu
kiến nghị với Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ GD&ĐT tham mưu ban hành quy định
về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
VI. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 04
1. Kiến nghị 43: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị: Việc xây dựng Thủy điện Nậm
Củm 4 mở đường lên đập cắt ngang toàn bộ đường dân sinh ảnh hưởng việc đi lại,
sinh hoạt của Nhân dân đến khu chăn nuôi, sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
Công ty thủy điện Nậm Củm 4 mở lại đường dân sinh cho Nhân dân thuận lợi trong
việc sản xuất và tuần tra bảo vệ rừng; đồng thời làm rõ tại sao khu đặt nhà máy thủy
điện thì được đền bù giải tỏa, khu vực đập thủy điện làm ảnh hưởng ruộng, nương
lại không được đền bù.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
+ Việc xây dựng thủy điện Nậm Củm 4 mở đường lên đập cắt ngang toàn bộ
đường dân sinh ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của Nhân dân đến khu chăn nuôi,
sản xuất: Trước khi thi công dự án thủy điện Nậm Củm 4, để vào ruộng nương thì
người dân đi lại trên đường dân sinh bằng Bê tông rộng 1m, với độ dốc lớn (trên
30%). Tuy nhiên khi triển khai, Công ty đã thi công đường công vụ (VH1) vào cụm
đầu mối của dự án với quy mô đường là đường cấp V miền núi, góp phần thuận tiện
cho người dân đi làm nương từ việc di chuyển đi làm bằng đi bộ thì nay đã di chuyển
thuận lợi bằng xe máy và di chuyển thiết bị máy móc làm nương vào được thuận tiện.
Công ty cũng đã chỉ đạo các nhà thầu thi công rà soát các khu vực ruộng nương, khu
vực chăn nuôi, trồng trọt để cải tạo, hỗ trợ lại đường tốt hơn cho người dân, tránh
làm ảnh hưởng đến việc đi lại, làm việc của người dân trong quá trình sản xuất với
sự chứng kiến của người dân trong bản và chính quyền địa phương. Và cũng cam kết
trong quá trình triển khai thi công, nếu làm ảnh hưởng đến đường giao thông trong
xã sẽ cải tạo, hoàn trả lại cơ sở hạ tầng theo hiện trạng ban đầu.
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+ Làm rõ tại sao khu đặt nhà máy thủy điện thì được đền bù giải tỏa, khu vực
đập thủy điện làm ảnh hưởng ruộng, nương lại không được đền bù: Công ty Cổ phần
Thủy điện Nậm Củm đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mường
Tè, Công ty CP ứng dụng công nghệ tài nguyên và môi trường tiến hành đo đạc, kê
khai kiểm đếm toàn bộ tài sản vật kiến trúc và cây cối hoa màu của Nhân dân nằm
trong phạm vi GPMB. Sau đó, Chủ đầu tư đã cùng Trung tâm phát triển quỹ đất
huyện Mường Tè tiến hành công bố, công khai số liệu chi tiết và phương án bồi
thường đến từng hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng được biết. Khi các hộ gia đình bị
ảnh hưởng không còn ý kiến thắc mắc gì thêm về số liệu và phương án bồi thường,
hỗ trợ của gia đình mình. Sau khi xem xét hồ sơ, Công ty đã phê duyệt phương án
đền bù giải phóng mặt bằng và tiến hành chi trả tiền đền bù cho dân theo đúng quy
định của Nhà nước.
Theo xác minh của UBND xã Mường Tè và đối chiếu Bản đồ quy hoạch bảo
vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Lai Châu, khu vực tuyến đập chỉ có
đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất sông suối không có đất ruộng và đất
nương rẫy nên Công ty không không chi trả tiền đền bù cho hai loại đất ruộng và đất
nương rẫy tại khu vực này.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 44: Cử tri xã Mường Tè, huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh
xem xét việc cấp đất khu bãi rác của xã cho doanh nghiệp tập kết hàng xuất khẩu,
việc cấp đất này đã gây khó khăn trong việc xử lý rác thải của xã.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
Hiện nay UBND tỉnh chưa cấp đất cho doanh nghiệp nào để tập kết hàng xuất
khẩu tại khu vực xã Mường Tè nói riêng và huyện Mường Tè nói chung. Yêu cầu Sở
Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Mường Tè tăng cường kiểm tra, xử lý theo
thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm minh các hành
vi vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 45: Cử tri xã Nậm Khao kiến nghị: Hiện nay trình độ chuyên môn
của cán bộ các Trạm y tế còn nhiều hạn chế, không được đi học đại học để nâng cao
tay nghề. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Y tế thường xuyên quan tâm tập huấn về
chuyên môn cho cán bộ y tế các Trạm y tế xã.
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
Hiện nay, cán bộ y tế cơ sở đang còn gặp rất nhiều khó khăn; hạn chế về trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong những năm qua, Ngành Y tế luôn quan tâm, chú
trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực (đào tạo dài hạn và tập huấn nâng cao trình
độ chuyên môn), đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình cử cán bộ đi
đào tạo còn gặp phải những khó khăn nhất định, do thiếu cán bộ làm việc; số cán bộ
được cử đi dự thi đông nhưng số lượng cán bộ thi đỗ chiếm tỷ lệ rất thấp. Ngành Y tế
đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo đảm bảo phù
hợp với tình hình thực tế của đơn vị và quy định của Bộ Y tế. Riêng huyện Mường Tè,
năm 2016-2017 đã cử 19 cán bộ đi dự thi vào các lớp đào tạo trình độ bác sỹ, cử nhân
điều dưỡng, tuy nhiên chỉ có 8 cán bộ thi đỗ (03 bác sỹ, 05 cử nhân điều dưỡng); cử
44 cán bộ đi đào tạo tập huấn ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn tại các bệnh
viện Trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh và Trường Trung cấp Y tế Lai Châu. Trong
thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục thực hiện công tác đào tạo
nguồn nhân lực y tế theo Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp
cơ sở, giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh uỷ đã phê duyệt.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 46: Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị: Những năm gần đây, việc
cấp thẻ bảo hiểm y tế còn một số tồn tại, hạn chế như: Cấp thẻ chậm, sai sót thông
tin trên thẻ ảnh hưởng đến việc khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế của Nhân
dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm xem xét lại quy trình cấp
phát thẻ để sớm khắc phục tình trạng trên.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
Công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hàng năm do cơ quan Bảo hiểm
xã hội cấp huyện phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và UBND
cấp xã thực hiện theo quy định tại Văn bản số 1102/SLĐTBXH-BTXH ngày
26/10/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Thông
tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội về quy trình lập danh sách cấp thẻ BHYT đối với các nhóm đối tượng do ngân
sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cấp
thẻ chuyển đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo
hiểm xã hội cấp huyện rà soát, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia BHYT. Bảo
hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ BHYT trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được
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danh sách từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển thẻ về UBND cấp
xã để trả cho người tham gia. Trong trường hợp có sai sót thông tin trên thẻ, người
có thẻ BHYT báo cáo UBND xã tổng hợp, xác nhận lại thông tin hoặc trực tiếp mang
thẻ BHYT kèm theo sổ hộ khẩu của gia đình hoặc chứng minh nhân dân đến cơ quan
bảo hiểm xã hội để đối chiếu, chỉnh sửa, cập nhật lại thông tin trên thẻ và in, cấp đổi
lại thẻ.
Qua kiểm tra, Bảo hiểm xã hội huyện Mường Tè xác nhận, năm 2017 đã cấp
và trả thẻ BHYT đảm bảo đúng trình tự và thời gian theo quy định, không có trường
hợp nào sai sót theo ý kiến phản ánh của cử tri.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
VII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 09
1. Kiến nghị 47: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp
& PTNT tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông Lai Châu tăng mức
hỗ trợ cho Tổ quản lý và vận hành 02 thủy lợi (Nậm Ma Nọi và Cầu Máng) tưới cho
trên 70 ha. Vì hiện nay mới chỉ hỗ trợ cho tổ 6 triệu đồng/1 năm, để duy trì hoạt động
của Tổ quản lý vận hành công trình thủy lợi thì các hộ gia đình phải đóng góp thêm
nhưng do điều kiện Nhân dân còn khó khăn nên rất khó huy động.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Hiện tại Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông Lai Châu đang quản lý 3
công trình thủy lợi trên địa bàn xã. Hàng năm đang hợp đồng giao khoán cho 3 cá
nhân địa phương quản lý, mức chi trả là 21 triệu đồng/năm. Không phải giao khoán
cho Tổ quản lý với tổng kinh phí 6 triệu/1 năm như kiến nghị của cử tri. Công ty giao
khoán dựa vào quy mô của công trình, mức độ phức tạp trong công tác vận hành.
Theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 cho đến nay mức miễn và cấp
bù thủy lợi phí hàng năm chưa có điều chỉnh. Với mức cấp bù như hiện nay ngoài
việc quản lý, vận hành để đảm bảo công trình hoạt động bình thường công tác nạo
vét, duy tu, sửa chữa thường xuyên hàng năm nguồn kinh phí trên không đủ. Về phía
Công ty hàng năm báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa công trình thì
mới đảm bảo cấp nước. Do vậy khi có sự điều chỉnh mức cấp bù thuỷ lợi phí theo
quy định tại Nghị định 67/2012/NĐ-CP Công ty sẽ điều chỉnh cho phù hợp.
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Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 48: Cử tri xã Tá Bạ kiến nghị UBND tỉnh xem xét có kế hoạch hỗ
trợ gạo cho các hộ nghèo bị mất mùa do chuột phá hoại và lúa ruộng, lúa nương
không năng suất nên Nhân dân gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo đời sống.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè, Căn cứ đề nghị của UBND các xã
(trong đó có xã Tá Bạ), sau khi giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính
quyền các xã kiểm tra, rà soát thực tế; ngày 29/5/2017, UBND huyện Mường Tè đã
ban hành Quyết định số 539A/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ cứu
đói đột xuất cho hộ nghèo thiếu lương thực do bị mất mùa năm 2017 (từ nguồn đảm
bảo xã hội) và thực hiện hỗ trợ 4.470 kg cho 149 hộ, 289 khẩu của xã Tá Bạ do bị
mất mùa năm 2017 theo quy định.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 49: Cử tri xã Mù Cả, Tá Bạ, huyện Mường Tè kiến nghị UBND
tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành liên quan sớm đầu tư đường điện quốc gia cho Nhân
dân bản Mò Xu, xã Mù Cả và các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si, xã Tá Bạ để Nhân
dân các bản có điện sinh hoạt và sản xuất.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Dự án cấp điện cho bản Mò Xu, xã Mù Cả và các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si,
xã Tá Bạ, huyện Mường Tè đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy
mô đầu tư tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 giai đoạn 2015 - 2020,
Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực
Lai Châu. Tuy nhiên, dự án chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn và chưa
được bố trí vốn giai đoạn 2016 - 2020. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục
kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, bổ sung vào
kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn tới.
Kết quả: Chờ vốn
4. Kiến nghị 50: Cử tri xã Mù Cả kiến nghị UBND tỉnh xem xét ưu tiên, sớm
đầu tư nâng cấp đoạn đường từ km42 đến bản Pắc Ma (đường Thị trấn Mường Tè Pắc Ma), hiện đoạn đường này vẫn là đường đất hoặc cấp phối nhưng đã xuống cấp,
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cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được cải tạo, nâng cấp nên Nhân dân
đi lại gặp nhiều khó khăn.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Tuyến đường Mường Tè - Pắc Ma (nay là QL4H) hiện do Tổng cục Đường bộ
Việt Nam ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu quản lý. Đoạn tuyến
Km42 - Km49 được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý chủ trương đầu tư xây
dựng Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến (tại Quyết định số
1206/QĐ-TCĐBVN ngày 07/4/2017). Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành bước lập
dự án đầu tư, trình Tổng cục Đường bộ Việt nam phê duyệt để triển khai các bước
tiếp theo của dự án, nhưng do chưa có kế hoạch chi của Quỹ bảo trì đường bộ Trung
ương nên Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa phê duyệt. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở
Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để sớm hoàn
thiện các thủ tục để triển khai thi công vào cuối Quý I/2018.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 51: Cử tri xã Tá Bạ kiến nghị UBND tỉnh quan tâm ưu tiên, sớm
đầu tư, nâng cấp đoạn đường từ Trung tâm xã Tá Bạ đi các bản Là Pê I, Là Pê II,
bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Ló Mé, Là Xi để nhân dân đi lại thuận lợi. Hiện các tuyến
đường này đã được đầu tư mở nền thông tuyến nhưng sau các trận mưa là bị sạt lở,
nước cuốn trôi các cầu, cống tạm không đi lại được.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Tá Bạ đi các bản là thực sự
cần thiết, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, nguồn vốn đầu tư công hạn hẹp, trong
khi phải thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng,
cấp bách khác. UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các
sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu để đầu tư dự án trong thời gian thích hợp,
đảm bảo cân đối được nguồn vốn. Trước mắt, UBND huyện Mường Tè chỉ đạo các
phòng, ban liên quan kiểm tra thực địa, có phương án xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo
đi lại cho người dân trong vùng.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2018 (Báo cáo số 208/BC-HĐND
ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh):
UBND huyện Mường Tè đã tổ chức xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông
thuận lợi cho Nhân dân.
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Kết quả: Đang giải quyết
(mới chỉ xử lý các điểm sạt lở và đang thi công hai cầu)
6. Kiến nghị 52: Cử tri xã Vàng San, huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh
sớm bố trí đủ nguồn vốn cho dự án sắp xếp dân cư bản Nà Phầy ra khỏi vùng có
nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, nhất là đối với nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho
các hộ dân để chuẩn bị vật liệu; đồng thời, có kế hoạch và dự án sắp xếp lại dân cư
bản Đán Đón ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Bố trí nguồn vốn hợp lý để xây dựng
các điểm tập kết và xử lý rác thải tại các xã nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và
đạt thêm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Về bố trí vốn cho dự án xếp ổn định dân cư bản Nà Phầy ra khỏi vùng có nguy
cơ thiên tai đã được UBND tỉnh Lai Châu giao từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh
tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15/6/2017
Đối với kiến nghị rà soát, lập dự án sắp xếp lại dân cư bản Đán Đón ra khỏi
vùng có nguy cơ thiên tai: Tại bản Đán Đón, xã Vàng San hiện nay có 03 hộ dân
nằm sát đường ô tô (Thị trấn - Nậm Nhọ) có nguy cơ sạt lở; UBND huyện Mường
Tè đang thực hiện tuyên truyền, vận động để di chuyển 03 hộ dân này bằng hình
thức xen ghép tại chỗ. Còn lại dân cư của bản Đán Đón nằm trên đường giao thông
Thị trấn đi Nậm Nhọ cơ bản ổn định không có nguy cơ thiên tai.
Việc bố trí nguồn vốn hợp lý để xây dựng các điểm tập kết và xử lý rác thải tại
các xã nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đạt thêm tiêu chí trong xây dựng nông
thôn mới: Hiện nay, việc xử lý rác thải chỉ thực hiện tại khu vực thị trấn bằng nguồn
vốn hỗ trợ một phần từ ngân sách và một phần do người dân đóng góp; khu vực nông
thôn khả năng đóng góp của người dân là rất thấp chỉ thực hiện thu gom rác thải được
về bãi rác. Hàng năm tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện hỗ trợ một số nội
dung như: Hỗ trợ vệ sinh môi trường nông thôn (chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh,
dụng cụ thu gom rác thải, ...), còn việc xây dựng điểm tập kết và xử lý rác, UBND
huyện phối hợp với xã lựa chọn địa điểm phù hợp để tập kết thải, không làm ảnh
hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2018 (Báo cáo số 208/BC-HĐND
ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh)
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- Dự án sắp xếp dân cư bản Nà Phầy: UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện từ năm
2017, hiện nay dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, một số hạng mục phụ trợ đang
tiến hành thi công. Qua giám sát, ngày 04/5/2018 các cơ quan chuyên môn của huyện
phối hợp với UBND xã tiến hành bốc thăm chia lô cho 95/95 hộ dân. UBND xã đang
vận động các hộ gia đình chuẩn bị vật liệu để xây dựng nhà ở. Ngày 06/6/2018,
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực
hiện bố trí sắp xếp, ổn định dân cư năm 2018, trong đó bố trí 1.900 triệu để ổn định
sắp xếp 95 hộ bản Nà Phầy, xã Vàng San, huyện Mường Tè.
- Đối với 3 hộ dân bản Đán Đón nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai: UBND
xã đã tuyên truyền, vận động các hộ có nguy cơ sạt lở di chuyển đến khu vực khác
do xã bố trí. Kết quả hộ Vàng A Và đã di chuyển đến nơi ở an toàn; hộ Giàng A Páo
(hộ nghèo) chưa di dời, do chưa có vị trí đất phù hợp; riêng hộ Ly Xa Chí chỉ có lán
bán tạp hóa tại bản.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2018 (Báo cáo số 468/BC-HĐND
ngày 29/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh):
UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động hộ ông Giàng A Páo di chuyển
tạm thời ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai và tạm ứng kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng
cho hộ gia đình kè rọ đá bảo vệ, chống sói mòn để đảm bảo ổn định, tránh nguy cơ
sạt lở.
Kết quả: Chờ vốn
7. Kiến nghị 53: Cử tri xã Mù Cả, huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh chỉ
đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét trình HĐND tỉnh ban hành quy định
về hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ, thể thao của khu dân cư để các đội văn
nghệ, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa
truyền thống các dân tộc và tham gia có hiệu quả các hoạt động nghệ thuật, thể thao.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu với
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định về hỗ trợ hoạt động cho các Đội văn
nghệ, thể thao của khu dân cư để các Đội văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động thường
xuyên góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc và tham gia có hiệu
quả các hoạt động văn nghệ, thể thao tại cơ sở. Tuy nhiên, đến nay căn cứ vào các
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quy định hiện hành của các Bộ, ngành TW và nguồn kinh phí của địa phương chưa
có cơ sở pháp lý và nguồn lực để ban hành chính sách theo đề nghị của cử tri.
Nhằm động viên, khuyến khích việc bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn
hóa dân các dân tộc trong tỉnh. Ngày 30/09/2016 Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 241QĐ/TU về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng
của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó có mục tiêu đến năm 2020 có
65% thôn, bản có Đội văn nghệ hoạt động trong năm. Căn cứ vào Đề án của Tỉnh
uỷ, UBND tỉnh đã cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ việc duy trì các Đội văn nghệ cơ sở
với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/đội/năm.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu để tham mưu HĐND tỉnh
ban hàn chính sách cho các Đội văn nghệ, thể thao của khu dân cư khi có hướng dẫn
của của các Bộ, ngành TW và cân đối được nguồn kinh phí.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
8. Kiến nghị 54: Cử tri xã Mù Cả, huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh có
chủ trương về thành lập bản Cu Ma cho các hộ đồng bào Mông đang cư trú tại xã
Mù Cả, đồng thời có kế hoạch đầu tư xây dựng trường lớp, đường đi lại cho Nhân
dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến năm 2021 thực
hiện sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn
theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân
phố. Do đó không thực hiện việc chia tách, thành lập bản mới.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
9. Kiến nghị 55: Cử tri xã Mù Cả kiến nghị: Hiện nay đất canh tác, sản xuất
của Nhân dân ít chủ yếu là đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đề nghị UBND tỉnh
kiến nghị với Chỉnh phủ tăng mức hỗ trợ dịch vụ bảo vệ môi trường rừng cho Nhân
dân để nhân dân ổn định đời sống, bảo vệ rừng tốt hơn.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
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Ngày 02/11/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng
9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó
đã điều chỉnh số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng của các cơ sở sử dụng dịch
vụ (đối với các cơ sở sản xuất thuỷ điện nâng từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh; cơ
sở sản xuất và cung cấp nước sạch nâng từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3). Tuy nhiên,
riêng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện
quy định được áp dụng kể từ lần điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu tiên sau khi Nghị
định này có hiệu lực; Đến nay UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị với Chính phủ
nhưng đến nay giá điện vẫn chưa được điều chỉnh. UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị
của cử tri và sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ để sớm áp dụng mức chi trả dịch vụ
môi trường rừng mới theo Nghị định số 147/2016/NĐ-CP.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
VIII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 07
1. Kiến nghị 56: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để
cứng hóa mặt đường và làm 02 cầu cứng trên tuyến đường từ Cao Chải xuống Nậm
Ngà, hiện nay tuyến đường trên chưa được hoàn thiện nên đi lại rất khó khăn, nhất
là mùa mưa.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 08/5/2018:
Việc đầu tư các tuyến đường trên là cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch trung hạn
ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc
cân đối, bố trí bổ sung nguồn vốn cho các dự án là rất khó khăn. Trước mắt đề nghị
UBND huyện Mường Tè có kế hoạch thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo
giao thông đi lại cho Nhân dân.
Kết quả: Chờ vốn
2. Kiến nghị 57: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho
hoàn thiện tuyến đường từ bản Nậm Ngà vào bản Ta Ma Mủ, dài khoảng 13 km, mới
được đầu tư và thông tuyến, nhưng trên tuyến có hai khe suối to, cống làm tạm nên
mùa mưa vừa qua đã phá hỏng nhiều, nếu không làm cầu, cống kiên cố tuyến đường
nảy sẽ không đi lại được.
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 08/5/2018:
Việc đầu tư các tuyến đường trên là cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch trung hạn
ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc
cân đối, bố trí bổ sung nguồn vốn cho các dự án là rất khó khăn. Trước mắt đề nghị
UBND huyện Mường Tè có kế hoạch thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo
giao thông đi lại cho Nhân dân.
Kết quả: Chờ vốn
3. Kiến nghị 58: Cử tri xã Nậm Khao kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục bổ sung
nguồn vốn tái định cư để sớm tu sửa đoạn đường từ ngã ba đi Tà Tổng vào trung
tâm xã Nậm Khao (đoạn đường này đã bị sụt lún, gây đường từ mùa mưa năm trước,
khó đi lại), đồng thời xử lý hệ thống kè phía tà luy âm để đảm bảo an toàn cho các
hộ gia đình ở phía dưới tà luy đường.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
4. Kiến nghị 59: Cử tri xã Nậm Khao kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chuyên môn kiểm tra, khảo sát, đánh giá lại hệ thống kè sau dãy nhà dân trên đường
đi Tà Tổng có hiện tượng dịch chuyển cả hệ thống vả sớm có kế hoạch, phương án
khắc phục, xử lý trước cổng vả sau trường THCS Nậm Khao đã bị sụt, nứt, rất nguy
hiểm cho giáo viên và học sinh.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 08/5/2018:
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Mường Tè lập điều chỉnh, bổ sung dự án
mặt bằng, đường nội bộ khu TĐC Nậm Khao và dự án Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC
Nậm Khao, trong đó có xử lý các nội dung như kiển nghị của cử tri, việc thi công sẽ
hoàn hành trong năm 2018.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2018 (Báo cáo số 468/BC-HĐND
ngày 29/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh):
- Việc điều chỉnh, bổ sung công trình mặt bằng, đường nội bộ cụm, điểm TĐC
Nậm Khao, huyện Mường Tè đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
499/QĐ-UBND ngày 21/5/2018. Hiện nay đang thực hiện thi công xây lắp hoàn thiện
dự án.
- Về điều chỉnh, bổ sung kè mặt bằng TĐC Nậm Khao: UBND huyện đã có
Tờ trình số 1092/TTr-UBND, ngày 15/10/2018 về xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
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sự án, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thẩm định để trình
UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, UBND huyện Mường Tè sẽ triển
khai thực hiện các bước tiếp theo.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND
ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1421/QĐ- UBND ngày 20/11/2018
về việc điều chỉnh, bổ sung kè bảo vệ mặt bằng công trình tái định cư Nậm Khao, xã
Nậm Khao, huyện Mường Tè. Đến nay đang thi công dự kiến đến hết tháng 7/2019
hoàn thành dự án.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
5. Kiến nghị 60: Cử tri xã Thu Lũm, huyện Mường Tè kiến nghị: Công ty Cổ
phần xây dựng và quản lý đường bộ 1 sớm chi trả lương cho 33 công nhân tu sửa
cầu, đường từ tháng 10 đến tháng 12/2017 chưa nhận được tiền lương.
Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý đường bộ 1 trả lời tại Công văn số
70/BC-CT ngày 26/02/2018:
Địa bàn xã Thu Lũm công nhân của Công ty chỉ có 22 công nhân và đã chi trả
lương đến hết tháng 12 năm 2017 vào ngày 09/02/2018.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
6. Kiến nghị 61: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị: Ngày 05/10/2016, Chủ tịch
UBND huyện Mường Tè ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc kiện toàn
các chức danh kiêm nhiệm thuộc Trung Tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện; theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục
và Đào tạo và Thông tư Hướng dẫn số 40/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm đối với Giám đốc hệ số 0,3, Phó giám đốc 0,2 và Kế
toán 0,2. Hằng năm, UBND huyện cấp 25 triệu nhưng không có hướng dẫn chi cụ thể
nên đến nay các trường hợp trên vẫn chưa được hưởng. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào
tạo có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc chi trả ngân sách hoạt động của Trung tâm
học tập cộng đồng tại xã.
Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 365/SGDĐT-VP ngày
30/3/2018:
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- Tại Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của
trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định
số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
không có quy định về phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm đối với Giám đốc hệ số 0,3; Phó
Giám đốc 0,2 như ý kiến của cử tri đã nêu.
- Tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT có ghi: “Tham mưu cho
HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tài chính chủ trì phối
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ xây dựng định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân
sách nhà nước cho việc mua sắm trang thiết bị ban đầu, hỗ trợ kinh phí hoạt động
thường xuyên và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia vào công tác quản lý
trung tâm học tập cộng đồng từ ngân sách nhà nước theo quy định trình UBND cấp tỉnh
quyết định”. Hiện tại tỉnh Lai Châu chưa có quy định về định mức hỗ trợ kinh phí hoạt
động thường xuyên và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia vào công tác quản
lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
7. Kiến nghị 62: Cử tri Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Ka Lăng, huyện
Mường Tè kiến nghị: Sớm tham mưu cấp kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách
đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày
23/02/2013 của Chính phủ để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác.
Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời tại Công văn số 365/SGDĐT-VP ngày
30/3/2018:
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của
HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ tư ban hành quy định định mức phân bổ
dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy
định định mức phân bổ kinh phí chi sự nghiệp giáo dục cho trường PTDTNT Ka
Lăng là 153 triệu/BC định mức phân bổ đã bao gồm chính sách đối với nhà giáo
CBQLGD theo Nghị định 61/2006/NQ-CP ngày 20/6/2006 và Nghị định số
19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ.
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Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình Sở Tài chính thẩm định giao đúng, đủ kinh
phí cho nhà trường tại Quyết định số: 2166/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2017 với tổng
số tiền là: 15.523 triệu đồng trong đó: KP không thường xuyên là: 6.352 trđ; KP chi
thường xuyên là 9.242 triệu đồng đã bao gồm: (Kinh phí cấp theo định mức 57 biên
chế giao nhân với 153 trđ là: 8.721 trđ; chênh lệch lương từ 1.210 – 1.300 là: 499
trđ; phụ cấp cấp ủy theo QĐ 69-QĐ/TW là: 14 trđ; KP hoạt động công tác đảng là:
8 trđ). Như vậy Trường đã được cấp đủ kinh phí để thực hiện chính sách quy định
tại Nghị định 19/2013/NQ-CP.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
IX. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 07
1. Kiến nghị 63: Cử tri xã Kan Hồ kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với
Chính phủ xem xét hỗ trợ đời sống cho Nhân dân thêm 02 năm (từ 03 năm lên 05
năm), do các hộ tái định cư chưa ổn định được sản xuất.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
Nội dung này UBND tỉnh đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc
họp Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La - Lai Châu. Tuy nhiên, Thủ tướng
Chính phủ đã có ý kiến không đồng ý (chính sách hỗ trợ đời sống này đã được Chính
phủ điều chỉnh một lần từ 02 năm lên 03 năm).
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 64: Cử tri Phòng Tư pháp huyện Mường Tè kiến nghị: Việc triển
khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung từ ngân sách Nhà nước theo Quyết định số
16/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về công bố danh mục tài sản mua
sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhiều bất cập (Ví dụ: Cơ quan, đơn vị
được bố trí bổ sung thêm biên chế có mặt tại cơ quan, nhưng không có máy vi tính,
bàn, ghế để làm việc phải chờ đợi đến khi có đợt mới được mua sắm, như vậy ảnh
hưởng đến công việc). Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cơ chế mua sắm tài
sản công của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng giao kinh
phí cho các cơ quan tự chủ động mua sắm tài sản để phục vụ hoạt động công tác có
hiệu quả.
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
Theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày
30/6/2016 của UBND tỉnh về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung có quy
định "Tài sản danh mục mua sắm tập trung nêu trên không bao gồm tài sản mua sắm,
đột xuất, cấp bách phát sinh trong năm nếu không mua sắm thì ảnh hưởng lớn đến
hoạt động của cơ quan, đơn vị và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt" do đó
trong trường hợp đơn vị được bổ sung thêm biên chế thì báo cáo, trình cơ quan có
thẩm quyền bổ sung tài sản từ nguồn sắp xếp dôi dư, trường hợp không có nguồn để
tiếp nhận đơn vị lập tờ trình, gửi phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp, trình UBND
huyện phê duyệt, gửi Sở Tài chính báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt để mua sắm.
Bên cạnh đó, sau một năm triển khai thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo
phương thức tập trung. Để đánh giá thuận lợi và khó khăn UBND tỉnh đã chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị kiến nghị, đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
(nếu có) báo cáo UBND tỉnh để xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp
với Luật Quản lý sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế
của địa phương.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 65: Cử tri xã Vàng San kiến nghị: Dự án đường Thị trấn - Nậm
Nhọ đã hoàn thành trong nhiều năm nay, nhưng đến nay vẫn còn một số hộ chưa
được đền bù, nguyên nhân do chưa được bố trí đủ nguồn kinh phí, đề nghị UBND
tỉnh bố trí kinh phí trong thời gian tới để giải ngân cho Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
Dự án: Đường từ Thị trấn - Nậm Nhọ được phê duyệt tại quyết định số 689/QĐUBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh Lai Châu với tổng mức đầu tư 149 tỷ đồng.
Lũy kế vốn đã bố trí cho đến nay là 142,8 tỷ đồng (bằng 95,9% TMĐT) từ nguồn
vốn tín dụng ưu đãi và các nguồn vốn khác, dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào
sử dụng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng nhu cầu vốn còn lại của dự án là 5,4 tỷ
đồng, trong đó có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng phát sinh bổ sung năm
2014 là: 214,2 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, năm 2016, UBND tỉnh đã giao
bổ sung cho dự án 5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương tuy nhiên chủ đầu tư không ưu
tiên chi trả đền bù giải phóng mặt bằng trước khi thanh toán cho các hạng mục khác.
Do đó UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Mường Tè chỉ đạo chủ đầu tư có phương
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án giải quyết dứt điểm tiền đền bù cho người dân. Về phần kinh phí còn thiếu, yêu
cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình cấp có thẩm quyền thẩm định và
phê duyệt theo quy định. Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành,
giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bố trí phần vốn còn thiếu theo
giá trị quyết toán dự án.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2018 (Báo cáo số 468/BC-HĐND
ngày 29/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh):
Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè (Báo cáo số 1152/BC-UBND, ngày
30/10/2018): Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ để trình
phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn,
UBND huyện sẽ thực hiện hoàn thiện thủ tục thanh toán cho các hộ gia đình theo
phương án được phê duyệt (21 hộ, số tiền 210.031.000đ).
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND
ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
Việc hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt quyết toán dự án đường giao thông từ Thị
trấn Mường Tè đi Nậm Nhọ đã thực hiện xong, đang trình cơ quan có thẩm quyền
thẩm định, thời gian quyết toán trong tháng 6/2019. Việc chi trả đền bù cho 21 hộ
dân (phát sinh) khi thực hiện dự án đường giao thông từ thị trấn Mường Tè đi Nậm
Nhọ, với số tiền 210.031.727 đồng, chi cho các hộ dân xong trước 30/6/2019.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 66: Cử tri xã Vàng San kiến nghị: Thực hiện Quyết định số
718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án
củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị ở sở các
xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018”, huyện Mường Tè đã thực
hiện việc đưa cán bộ dân tộc Mông xuống các xã thực hiện nhiệm vụ, những cán bộ
này lương thấp, khó khăn về nơi ở, sinh hoạt. Năm 2018 là năm kết thúc giai đoạn
thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ sơ
kết, tổng kết và có giải pháp để giải quyết các trường hợp trên.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham
mưu kiến nghị với Chính phủ tổng kết Đề án và đề xuất giải quyết chính sách cho
cán bộ dân tộc Mông tại cơ sở.
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Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 67: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị: Khi thi công thủy điện Nậm
Nghẹ, chủ đầu tư dự án chỉ kiểm đếm phạm vi bị ảnh hưởng thuộc địa phận xã Hua
Bum, huyện Nậm Nhùn; từ khi khởi công dự án, các đám ruộng nằm dọc suối Nậm
bum thuộc bản Phiêng Khăm, Nà Hừ, xã Bum Nưa vào mùa mưa bị đất, cát, bùn vùi
lấp, nước đục chảy vào ruộng làm giảm sản lượng lúa, đề nghị Công ty Điện lực Lai
Châu cử cán bộ đến kiểm tra thực tế và có phương án đền bù, hỗ trợ cho các hộ gia
đình bị thiệt hại để nhân dân ổn định cuộc sống.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 1821/PCLC-TTBVPC
ngày 03/7/2018:
Sau khi kiểm tra, rà soát thực tế, Công ty Điện lực Lai Châu có ý kiến như sau:
- Do tình hình mưa lũ có diễn biến phức tạp, hiện tượng sạt lở xảy ra thường
xuyên. Ngày 20/7/2017 đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Lai Châu gồm đại diện các Sở
Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, đại diện UBND
huyện Nậm Nhùn và đại diện UBND xã Hua Bum làm việc với đại diện Công ty
Điện lực Lai Châu - Quản lý A phần xây lắp thành phần công trình thủy điện Nậm
Nghẹ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường
đối với dự án Thủy điện Nậm Nghẹ. Sau khi kiểm tra thực tế đoàn xác định nguyên
nhân ảnh hưởng đến đất sản xuất do mưa lũ bất thường xảy ra cục bộ trong 02 ngày
11,12/6/2017 trên địa bàn xã Hua Bum, làm sạt lở nhiều nơi trên địa bàn xã (mặt
bằng tái định cư, hai bên dọc suối Nậm Bum) trong đó có vỡ đê quai của dự án thủy
điện Nậm Nghẹ.
- Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra Công ty Điện lực Lai Châu đã phối hợp
với các bên liên quan tiến hành kiểm đếm và lên phương án bồi thường được UBND
huyện Nậm Nhùn phê duyệt tại Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 và
Công ty Điện lực Lai Châu đã tiến hành chi trả theo quy định.
- Hiện nay dự án thủy điện Nậm Nghẹ đã thi công xong và đang hoàn thiện
các thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng, do vậy sự ảnh hưởng trong thi công là không
còn. Với tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, trên dòng suối Nậm Bum cũng đang
triển khai thi công một số dự án, kết hợp với sạt lở hai bên suối là không thể tránh
khỏi ảnh hưởng tới ruộng dọc hai bên suối.
Kết quả: Đã giải quyết nhưng cử tri chưa nhất trí với nội dung trả lời
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6. Kiến nghị 68: Cử tri xã Mù Cả kiến nghị Công ty Điện lực Lai Châu sớm đền
bù thiệt hại diện tích nương của 7 hộ gia đình ở bản Phìn Khò do mở đường kéo cột
điện.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 1821/PCLC-TTBVPC
ngày 03/7/2018:
Đường điện cấp điện cho Bản Phìn Khò xã Mù cả thuộc gói thầu 6F-AF xã
Mù Cả thuộc dự án: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa tỉnh
Lai Châu đã thực hiện xong từ tháng 01/2015 đến nay không có ý kiến của các hộ
dân và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thi công.
Qua xác minh thông tin được biết đây là dự án đường dây 35KV mạch vòng
Lai Châu - Điện Biên do Công ty Điện lực Điện Biên là Chủ đầu tư thực hiện năm
2017. Vì giao thông bị chia cắt hiện tại Điện lực Nậm Nhùn (khu vực Mường Tè)
đang tập trung xử lý sự cố mất điện do mưa lũ nên chưa cử cán bộ vào làm việc với
chính quyền địa phương xã Mù Cả để có nội dung trả lời. Khi có kết quả Công ty
Điện lực Lai Châu sẽ có báo cáo trong thời gian sớm nhất với HĐND tỉnh.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2018 (Báo cáo số 468/BC-HĐND
ngày 29/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh):
Ngày 12/7/2018, Công ty Điện lực Điện Biên đã chi trả đền bù thiệt hại xong
cho 10 hộ gia đình, với tổng số tiền 12.000.000 đồng, trong đó có 7 hộ ở bản Phìn
Khò, xã Mù Cả.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 69: Cử tri khu vực lòng hồ thủy điện Lai Châu kiến nghị: Thời gian
qua việc xả nước của Thủy điện Lai Châu không đúng như Công văn đã thông báo (xả
nước từ tháng 4 đến tháng 9) mà xả thất thường, xả nhanh trong ngày kéo mức cốt nước
xuống 4 - 5 hoặc dâng nước lên làm ngập lúa và hoa màu của Nhân dân tận dụng canh
tác ở vùng bán ngập, nhất là các hộ nuôi cá lồng, cá sặc bùn chết, gây thiệt hại lớn;
tháng 4 năm 2018 các hộ nuôi cá lồng đã thiệt hại kinh tế trên 1 tỷ đồng, đề nghị Nhà
máy Thủy điện Lai Châu, Công ty Thủy điện Sơn La thực hiện đúng quy trình xả, dâng
mức nước lòng hồ hoặc khi cần xả hay tích nước phải có văn bản thông báo cho dân
biết trước để có biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.
Công ty Thủy điện Sơn La trả lời tại Công văn số 1177/TĐSL-KTAT ngày
04/7/2018:
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(1). Cung cấp thông tin vận hành hồ chứa thủy điện Lai Châu:
Trong thời gian qua, việc vận hành hồ chứa thủy điện Lai Châu được thực hiện
nghiêm túc theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban
hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính
phủ.
Hồ chứa thủy điện Lai Châu có tổng dung tích là 1.215 tỷ m3, trong đó dung
tích hữu ích 799.7 triệu m3, lưu lượng xả qua 1 tổ máy 548.82 m3/s ứng với công
suất định mức và cột áp tính toán. Với mục tiêu chính là phát điện, không có dung
tích phòng lũ nên các tổ máy vận hành liên tục theo lưu lượng nước về hồ, mực nước
hồ sẽ giảm dần theo lưu lượng chạy máy và lưu lượng về hồ, không có hiện tượng
mực nước giảm đột ngột do xả lũ.
Hàng năm, để tận dụng tối đa nguồn nước, hạn chế tối đa xả thừa qua đập tràn
trong mùa lũ (từ 15/6-15/9 hàng năm), nên trước mùa lũ mực nước hồ sẽ giảm dần
để có dung tích đón lũ. Mặt khác để đảm bảo an ninh năng lượng theo nhu cầu của
hệ thống điện quốc gia và tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực, kế hoạch vận
hành hồ chứa thuỷ điện Lai Châu hàng năm như sau:
Từ tháng 1 đến tháng 6 mực nước hồ giảm dần từ mực nước dâng bình thường
295.00m đến mực nước chết 265.00m.
Từ 15/6 đến 15/9 vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực
sông Hồng, mực nước hồ Lai Châu có thể từ 265.00m đến 295.00m theo tình hình
mưa lũ.
Từ tháng 9 đến tháng 12 mực nước hồ Lai Châu dao động ở mực nước dâng
bình thường 295.00m.
(2). Công ty Thủy điện Sơn La đã có văn bản gửi sở Tài nguyên và Môi trường,
sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè tỉnh Lai
Châu (Số 766/TĐSL-KTAT ngày 6/6/2017 để tư vấn góp ý về công tác chỉ đạo nuôi
cá lồng khu vực xã Kan Hồ, chi lưu suối Nậm Bum khu vực thị trấn Mường Tè và
số 421/TĐSL-KTAT ngày 16/3/2018 trong đó đưa ra mực nước dự kiến từng tháng
trong năm 2018).
(3). Việc cử tri nêu tháng 4/2018 nhà máy Thủy điện Lai Châu xả nước thất
thường, xả nhanh trong ngày làm thiệt hại tới hoa màu và cá nuôi lồng sặc bùn chết
gây thiệt hại lớn. Công ty Thủy điện Sơn La khẳng định trong thời gian từ tháng 4-
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5-6/2018 vừa qua nhà máy Thủy điện Lai Châu vận hành bình thường các tổ máy
không xả lũ (Vì trên dòng sông Đà từ biên giới về không có lũ) và chế độ vận hành
các tổ máy đảm bảo tuân thủ nghiêm túc theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên
lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015
của Thủ tướng Chính phủ quy định, đồng thời Công ty Thủy điện Sơn La đã cử cán
bộ quản lý chuyên ngành đến hiện trường tại khu vực cầu Pô Lếch và xã Kan Hồ gặp
và tư vấn cho một số hộ nuôi cá lồng ở khu vực này điều chỉnh lại vị trí neo đậu của
các lồng nuôi cá ra xa bờ và xuôi về hạ lưu để ít bị ảnh hưởng của việc điều tiết giảm
mực nước hồ chứa Lai Châu. Sở dĩ có hiện tượng trên vì những vị trí nuôi cá trên
thuộc về chi lưu suối Nậm Bum trước khi chảy nhập vào dòng chính sông Đà, tại
những vị trí này do lòng dẫn của chi lưu suối Nậm Bum hẹp và dốc hơn lòng dẫn
dòng chảy chính sông Đà nên chịu ảnh hưởng lớn khi điều tiết giảm nước hồ chức
thủy điện Lai Châu.
Công ty Thủy điện Sơn La kính báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh
Lai Châu biết để tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong kỳ
họp thứ bảy của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, đồng thời trong thời
gian tới Công ty Thủy điện Sơn La sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh Lai
Châu, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè trong việc quản lý mốc giới bảo vệ hành
lang hồ chứa thủy điện Lai Châu và tư vấn kỹ thuật cho các hộ dân sản xuất nông
nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại khu vực này có hiệu quả hơn.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
X. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 04
1. Kiến nghị 70: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị: Hiện nay xã Can Hồ có 04 sinh
viên đều là người dân tộc Si La đã tốt nghiệp Đại học, trong đó 03 sinh viên học hệ
cử tuyển, gồm: Lý Chà Biên - Đại học Kế toán; Pờ Cố Thơm, Pờ Cố Ngợi, Pờ Thu
Hà - Đại học Luật (Cử tuyển) nhưng chưa được bố trí việc làm; để thực hiện Quyết
định 1168/QĐ-UBND, ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt
Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Lự và Si La trên địa bàn tỉnh Lai
Châu giai đoạn 2017 - 2025. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
có kế hoạch tuyển dụng số sinh viên trên vào công chức.
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 12/10/2018:
Thực hiện Thông báo số 171-TB/VPTU ngày 21/8/2018 của Văn phòng Tỉnh
uỷ Lai Châu về kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày 20/8/2018, trong
đó đồng ý chủ trương xét tuyển số sinh viên cử tuyển hiện có của tỉnh có chuyên môn
đào tạo phù hợp với vị trí việc làm hiện còn thiếu ở các sở, ngành và các huyện, thành
phố. Sau khi tổng hợp số lượng biên chế còn thiếu của các cơ quan, đơn vị, UBND
tỉnh sẽ ban hành kế hoạch xét tuyển chung đối với số sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp
ra trường.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
- Năm 2019, thực hiện Thông báo số 171-TB/VPTU ngày 21/8/2018 của Văn
phòng Tỉnh uỷ Lai Châu về kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp ngày
20/8/2018, trong đó đồng ý chủ trương xét tuyển số sinh viên cử tuyển hiện có của
tỉnh có chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm hiện còn thiếu ở các sở, ngành
và các huyện, thành phố. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 550/KH-UBND ngày
09/4/2019 của UBND tỉnh Lai châu về việc xét tuyển công chức, viên chức đối với
sinh viên cử tuyển năm 2019. Trong kỳ xét tuyển đã có các ông, bà: Pờ Cố Thơm,
Pờ Cố Ngợi tham gia kỳ xét tuyển nhưng không trúng tuyển (kỳ xét tuyển có vị trí
việc làm và chuyên ngành cần tuyển phù hợp nhưng bà Pờ Thu Hà không đăng ký
dự tuyển).
-Trong năm 2020, UBND huyện Nậm Nhùn đã ban hành kế hoạch xét tuyển
công chức cấp xã, bà Pờ Cố Ngợi đã tham gia kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện
Nậm Nhùn và đã trúng tuyển. Vì vậy, đến nay có 01/04 người đã được giải quyết
việc làm. Để tiếp tục thực hiện chính sách đối với sinh viên cử tuyển ra trường, cũng
như đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Lự và Si La trên địa bàn tỉnh Lai Châu
giai đoạn 2017 – 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát biên chế
còn thiếu của các cơ quan, đơn vị tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch
tuyển dụng đối với số biên chế còn thiếu. Sau khi có kế hoạch tuyển dụng, các ông
bà: Pờ Cố Thơm, Lý Chà Biên, Pờ Thu Hà căn cứ vào vị trí việc làm cần tuyển để
đăng ký dự tuyển theo quy định.
2. Kiến nghị 71: Cử tri là công chức, viên chức cấp huyện, xã trên địa bàn
huyện Mường Tè kiến nghị: Ngày 25/5/2018 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số
711/UBND-VX về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, trong đó có
giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và
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Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin
học. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, đề nghị UBND
tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn để công chức, viên chức yên tâm công tác.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 12/10/2018:
Ngày 29/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND về
việc quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức,
viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 72: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện Nậm Nghẹ đến ruộng của
Nhân dân xã Bum Nưa. Hiện nay, đất đá từ khu vực thủy điện trôi xuống khu ruộng
của xã, ảnh hưởng rất nhiều đến diện tích ruộng của Nhân dân nhưng chưa được
kiểm đếm, đền bù (Trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, cử tri đã kiến nghị nhưng Công
ty Điện lực Lai Châu mới trả lời phần ảnh hưởng và đền bù đối với địa phận xã Hua
Bum, huyện Nậm Nhùn).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 12/10/2018:
Ngày 12/9/2018, Công ty Điện lực Lai Châu đã phối hợp với Sở Tài nguyên
và Môi trường làm việc với chính quyền xã Bum Nưa và Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Mường Tè cùng đại diện các bản Nà Hừ 1, Nà Hừ 2 về việc ảnh hưởng
của đất đá từ khu vực thuỷ điện Nậm Nghẹ đến ruộng của Nhân dân xã Bum Nưa.
Kết quả, từ ngày 31/12/2017 các công việc chính của dự án Thuỷ điện Nậm
Nghẹ đã hoàn thành. Từ đó đến nay Công ty Điện lực Lai Châu chỉ tiến hành lắp
máy, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị để chuẩn bị công tác phát điện. Do vậy dự án
không phát sinh đất đá thải. Do đó nguyên nhân gây ảnh hưởng đến diện tích đất
ruộng của người dân xã Bum Nưa chủ yếu do tác động của biến đổi khí hậu, mưa lớn
kéo dài đã gây ra sạt lở đất, làm vùi lấp diện tích ruộng canh tác của Nhân dân.
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ khắc phục thiệt hại do
thiên tai cho các hộ gia đình bị mất đất sản xuất theo quy định.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND
ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
Việc kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện Nậm Nghẹ đến ruộng của
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nhân dân bản Nậm Nghẹ xã Bum Nưa đã được UBND huyện Mường Tè, các cơ quan
chức năng thực hiện, tuy nhiên, đến nay việc hỗ trợ đền bù cho các hộ dân bản Nậm
Nghẹ bị ảnh hưởng về ruộng chưa thực hiện được, do chưa có kinh phí.
Kết quả: Đang giải quyết
(chưa có kinh phí)
4. Kiến nghị 73: Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các
cơ quan chuyên môn sớm xem xét, kiểm tra thực tế cho các hộ gia đình tại khu phố
9, 10, thị trấn Mường Tè, trước đây không được di dân tái định cư vì xác định là nằm
trên cos ngập, nhưng hiện nay nước lòng hồ thủy điện dâng cao chưa hết cos, nước
đã dâng sát nhà một số hộ, mép nước cách nhà khoảng 1m - 1,5m; ca nô, thuyền
chạy sóng vỗ làm đất lở và sụt lún nhiều; nếu để kéo dài sẽ gây ra sạt lở, trôi nhà
cửa, ruộng vườn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có phương án cho tái định cư nơi ở
khác để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 12/10/2018:
UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thuỷ
điện Lai Châu phối hợp với UBND huyện Mường Tè để kiểm tra lại cos ngập và
nguy cơ sạt lở tại khu phố 9, 10, đề xuất giải pháp giải quyết đảm bảo an toàn cho
các hộ dân. Trước mắt giao UBND huyện Mường Tè chỉ đạo cơ quan chức năng
quản lý tốt hoạt động của các phương tiện đường thuỷ, cắm biển báo hạn chế tốc độ
phương tiện trên tuyến,... để giảm thiểu tình trạng sóng vỗ làm sạt lở bờ...
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND
ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
Việc cắm biển báo hạn chế tốc độ đã được UBND huyện Mường Tẻ phối hợp
với Cục đường sông số 9 thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo cuộc sống ổn định lâu
dài của các hộ dân, hiện nay UBND huyện và các sở, ngành tỉnh chưa có phương án
để giải quyết cho các hộ dân.
Kết quả: Đang giải quyết
(chưa có phương án)
XI. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 04
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1. Kiến nghị 74: Cử tri huyện Mường Tè kiến nghị: Mùa mưa năm 2018, hầu
hết các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đã bị mưa lũ cuốn trôi; nhiều hộ gia đình
mất diện tích đất canh tác. Theo thống kê, đánh giá mức độ hư hỏng ngoài số công
trình huyện đã hỗ trợ vật tư để hộ gia đình tự khắc phục, số còn lại để khắc phục thì
nhu cầu là rất lớn (lên đến hàng trăm tỷ đồng), vượt quá khả năng ngân sách của
huyện. Đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho huyện để sớm khắc phục lại các công
trình thủy lợi, nước sinh hoạt nhằm ổn định cuộc sống và sản xuất cho nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018:
Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè và Ban chỉ đạo PCLB tỉnh, trong
mùa mưa lũ năm 2018, trên địa bàn huyện Mường Tè bị thiệt hại rất nặng nề, ảnh
hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng hợp thiệt hại ước tính 71,1
tỷ đồng. Tỉnh, huyện đã huy động các nguồn lực để khắc phục, cụ thể: Đã phân bổ
35,98 tỷ đồng cho huyện để khắc phục (gồm: NSTW 24,33 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh
5,78 tỷ đồng; Ngân sách huyện 5,86 tỷ đồng). UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri,
trong điều kiện Ngân sách tỉnh rất hạn hẹp; tỉnh, huyện sẽ tiếp tục huy động các
nguồn lực khác để từng bước khắc phục hậu quả mưa lũ.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
Tỉnh, huyện đã bố trí kinh phí để khắc phục so với nhu cầu thực tế còn chưa
thấm vào đâu.
2. Kiến nghị 75: Cử tri các xã Pa Ủ, Tà Tổng kiến nghị: Sở Y tế khảo sát và lập
phương án mở thêm 01 đến 02 điểm uống thuốc Methadol tại các xã Pa Ủ, Tà Tổng
để người cai nghiện trong khu vực đi lại được thuận tiện.
Sở Y tế trả lời tại Công văn số 1300/SYT-NVY ngày 28/11/2018:
Chương trình hiện đã triển khai điểm cấp phát thuốc Methadone tại Trạm Y tế
xã Tà Tổng (có 63 người nghiện) và Trạm Y tế xã Pa Ủ (có 79 người nghiện) được
nhân viên y tế xã cấp thuốc điều trị hàng ngày. Số người nghiện còn lại trên địa bàn
hai xã đều do người bệnh sinh sống ở các thôn, bản xa trung tâm xã nên chưa thể
tiếp cận với dịch vụ.
Việc mở điểm cấp phát thuốc Methadone tại thôn, bản là phù hợp với nhu cầu,
địa bàn miền núi có thôn, bản (khoảng cách xa trung tâm xã >10 Km) đối với tỉnh
Lai Châu, như: bản Nậm Dính, xã Tà Tổng; bản Mô Chi, xã Pa Ủ; bản Sàng Mào
Phô, xã Sin Suối Hồ;... hiện tại theo số liệu báo cáo của chính quyền địa phương các
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thôn, bản trên đều có trên 20 người nghiện là đồng bào dân tộc đang sinh sống.
* Khó khăn, hạn chế khi mở điểm cấp phát thuốc tại thôn, bản:
Hiện nay, Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn việc tổ chức, triển khai cấp phát
thuốc Methadone điều trị cho người nghiện ma tuý tại địa bàn thôn, bản;
Điểm cấp phát thuốc Methadone phải được lồng ghép trong cơ sở y tế (trạm Y
tế) để bảo bảo trong việc tổ chức cấp cứu, xử trí tai biến khi có sự cố chuyên môn
xẩy ra;
Công tác quản lý thuốc Methadone trong quá trình vận chuyển, lưu trữ, bảo
quản tại điểm bản gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuân thủ các quy định và hướng
dẫn thực hiện chuyên môn của Bộ Y tế;
Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực thực hiện hoạt động
hết sức khó khăn khi tổ chức hoạt động tại các điểm cấp thuốc tại bản.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
(Hiện nay chưa bố trí thêm điểm uống Methadone do khó khan về cơ sở vật
chất, trang thiết bị, nhân lực)
3. Kiến nghị 76: Cử tri xã Mù Cả kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn khảo sát và lập kế hoạch vốn đầu tư thủy lợi đầu nguồn suối Phìn Khò xã Mù Cả, trước đây (năm 2016) đã khảo sát 01 lần đến nay đã gần 03 năm nhưng
chưa thấy thực hiện.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1325/BCSNN ngày 03/12/2018:
- Với chức năng tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển
thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đầu năm 2016 Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các
cơ quan chuyên môn của huyện Mường Tè kiểm tra, rà soát hiện trạng, đánh giá khả
thi dự án và tham mưu bổ sung danh mục công trình Thủy lợi Phìn Khò 1 xã Mù Cả
vào quy hoạch phát triển thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
- Ngày 03/02/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về
việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu giai
đoạn 2011-2020, trong đó có bổ sung công trình Thủy lợi Phìn Khò 1 xã Mù Cả
huyện Mường Tè với nhiệm vụ cấp nước tưới cho 100 ha lúa.
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- Về việc đầu tư xây dựng dự án Thủy lợi Phìn Khò 1 xã Mù Cả huyện Mường
Tè sẽ được triển khai thực hiện sau khi UBND tỉnh bố trí được nguồn vốn và cho
Chủ trương đầu tư xây dựng công trình.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 77: Cử tri các xã: Pa Vệ Sủ, Ka Lăng, huyện Mường Tè kiến nghị:
Công ty Điện lực Lai Châu rà soát và sớm đưa điện quốc gia về những bản chưa
được sử dụng điện lưới quốc gia gồm: Bản Sín Chải C, bản Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ;
bản Hà Kho, xã Ka Lăng đã di chuyển từ bản Ý Cá Đa, trước đây do nằm trong vùng
có nguy cơ thiên tai.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 3442/PCLC-TTBVPC
ngày 30/11/2018:
Các bản thuộc các xã nêu trên đã có kế hoạch cấp điện bằng dự án “Cấp điện
nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 – 2020”, dự án đã được
Bộ Công thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4295/QĐBCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016 – 2020, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước để triển khai
thực hiện các bước tiếp theo.
Kết quả: Đang giải quyết
Bản Hà Kho (tên cũ Ý Cá Đa), xã Ka Lăng đã có điện.
Bản Sín Chải C, xã Pa Vệ Sủ chưa thực hiện do chưa được bố trí vốn
XII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 10
1. Kiến nghị 78: Cử tri bản Phiêng Kham, xã Bum Nưa kiến nghị UBND tỉnh
đầu tư cầu treo qua suối Nậm Bum để nhân dân thuận lợi đến khu sản xuất nông
nghiệp (khu sản xuất có 7ha).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019:
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ giao UBND huyện Mường
Tè phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu đầu tư cầu treo qua suối Nậm
Bum trong thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.
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Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND
ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
UBND huyện Mường Tè đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát,
nêu phương án khả thi sẽ tính toán đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2020
- 2025.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
(Từ địa phận bản Phiêng Khăm đến bản Na Hẻ, xã Bum Nưa đã được đầu tư
03 cầu qua suối Nậm Bum để phục vụ sản xuất)
2. Kiến nghị 79: Cử tri bản Phìn Khò và Gò Cứ, xã Mù Cả kiến nghị: Bản
Phìn Khò và Gò Cứ có số hộ, số khẩu rất đông nhưng không có ruộng nước để canh
tác, nhiều năm nay nhân dân 02 bản chỉ canh tác cố định trên diện tích nương rẫy
đã được quy hoạch, đất canh tác lâu năm bạc màu, năng suất thấp nhưng không thể
mở rộng diện tích do quy hoạch khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Đề nghị UBND tỉnh xem
xét, sớm đầu tư cụm thuỷ lợi Phìn Khò, Gò Cứ; công tác khảo sát đã được tiến hành
từ mấy năm nay nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai thực hiện (chiều dài khoảng
3.000m, diện tích khai hoang khoảng 100ha). Khi đầu tư xong cụm thuỷ lợi này sẽ
đảm bảo cho nhân dân 02 bản đủ diện tích canh tác, không phải lấn vào khu vực
rừng khoanh nuôi.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019:
+ Về công trình thuỷ lợi Phìn Khò: Công trình đã được UBND huyện Mường
Tè phê duyệt chủ trương sửa chữa, bảo trì, nâng cấp từ nguồn kinh phí chi thường
xuyên năm 2019 tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 17/01/2019. Hiện các cơ quan
chuyên môn của huyện đang thẩm định hồ sơ và thực hiện khởi công công trình.
+ Về công trình thuỷ lợi Gò Cứ: Công trình đã được UBND huyện Mường Tè
giao cơ quan chuyên môn khảo sát, lập hồ sơ dự án và sẽ đầu tư khi cân đối được
nguồn vốn.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND
ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
- Thuỷ lợi Phìn Khò: UBND huyện Mường Tè đã phê duyệt đề cương nhiệm
vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ
thuật xây dựng công trình tại Quyết định số 98a/QÐ-UBND, ngày 21/01/2019, theo
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kế hoạch sẽ triển khai trong năm 2019 và dự kiến hoàn thành tháng 6/2020.
- Thuỷ lợi Gò Cứ: UBND huyện Mường Tè đã tổng hợp, đề xuất đầu tư bằng
nguồn vốn 30a giai đoạn năm 2019 - 2020 gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên
quan. Khi được bồ trí vốn, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
Cụm Thủy lợi Phìn Khò - Gò Cứ đã lập xong hồ sơ đầu tư
3. Kiến nghị 80: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị: Hiện nay, tại Quyết định số
1614/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Đề án hỗ trợ
hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ
tướng Chính phủ”, UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ vay vốn làm nhà ở cho
hộ nghèo theo giai đoạn nên khó thực hiện, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt theo từng
năm, theo nhu cầu đăng ký của người dân để tổ chức thực hiện.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019:
Tại Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ
tướng Chính phủ đã quy định: Tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo
chuẩn nghèo giai đoạn 2015-2020 như sau: Năm 2016 thực hiện hỗ trợ khoảng 10%
số đối tượng,… đến năm 2020 hỗ trợ 20% số đối tượng (đảm bảo 100% số đối tượng).
Do vậy, UBND tỉnh không thực hiện phê duyệt theo từng năm, theo nhu cầu đăng ký
của người dân. Đề nghị UBND xã Thu Lũm căn cứ theo Quyết định số 1614/QĐUBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà
ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 81: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị: Để giảm hộ nghèo theo tiêu chí
nông thôn mới, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ vốn để chuyển đổi cơ cấu kinh tế,
hỗ trợ sản xuất cho nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019:
Hiện nay, các nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn
mới, giảm nghèo bền vững đã được phân cấp cho UBND xã làm chủ đầu tư theo quy
định. Yêu cầu UBND xã Thu Lũm thực hiện việc hỗ trợ cho Nhân dân theo quy định,
định mức hỗ trợ đã giao về cho xã; đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát chuyển đổi cơ
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cấu kinh tế, sản xuất cho Nhân dân theo định hướng kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp
của tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 82: Cử tri xã Ka Lăng kiến nghị: Công ty TNHH một thành viên
quản lý thuỷ nông đẩy nhanh tiến độ tu sửa thuỷ lợi Nậm Lằn để nhân dân có nước
sản xuất kịp thời vụ.
Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời tại
Công văn số 61/CTQLTN-KHKT ngày 18/3/2019:
Trong năm 2018 do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ đã làm ảnh
hưởng nhiều đợt đến công trình thủy lợi Nậm Lằn. Do khối lượng sạt sụt rất lớn, mặt
bằng thi công khó khăn cự ly vận chuyển bộ dài (trên 5 km) cũng như điều kiện thời
tiết không thuận lợi để phục vụ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Vì vậy,
Công ty phải tiến hành khắc phục hậu quả mưa lũ thành nhiều đợt (3 đợt). Đảm bảo
việc nhân dân lấy nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất Công ty tiến hành xong trước
ngày 15/01/2019.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
6. Kiến nghị 83: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT làm
chủ đầu tư dự án kè suối Nậm Sì Lường bổ sung thêm thiết kế phần đầu mối, công
thu, thoát nước để bảo vệ thân kè và không bị đọng nước trong mùa mưa lũ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 221/BCSNN ngày 08/3/2019:
Công trình kè suối Nậm Sì Lường mà cử tri đề nghị là công trình: Kè bảo vệ
mặt bằng điểm TĐC Nông nghiệp thị trấn Mường Tè được UBND tỉnh phê duyệt dự
án tại Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 và phê duyệt thiết kế BVTCTDT tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 29/8/2018. Chủ đầu tư là Ban QLDA
ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh. Theo hồ sơ thiết kế và Quyết định phê duyệt
dự án có 6 tuyến kè và các công trình trên kè gồm bậc lên xuống, cống tiêu thoát
nước từ trong thân kè ra ngoài suối với kích thước cống đôi, đường kính cống D100,
trong đó tuyến số 1,2,3,4 thuộc xã Bum Nưa, tuyến số 5,6 thuộc thị trấn Mường Tè.
Theo thiết kế các tuyến kè đều đã được tính toán bố trí đầy đủ đảm bảo tiêu
thoát nước cụ thể: Tuyến số 01: Cống tròn thoát nước tại cọc TK 1-4 có 01 ống cống
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đường kính D=1m; Tuyến kè số 02: Cống tròn thoát nước tại cọc TK2-12 có 02 ống
công đường kính D=1m; Tuyến kè số 03: Cống tròn thoát nước tại cọc TK3-5 có 02
ống cống đường kính D=1m; Tuyến kè số 04 kè rọ đá; Tuyến kè số 05: Cống tròn
thoát nước tại cọc 19 có 02 ống cống đường kính D=1m; Tuyến kè số 06: Cống thoát
nước hình chữ nhật kích thước (BxH) = (0,8x1)m.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 84: Cử tri xã Bum Tở kiến nghị: Hiện nay đoạn đường từ thị trấn
Mường Tè đi xã Bum Tở có rất nhiều đoạn dốc, sạt lở, nhiều ổ gà đi lại rất khó khăn,
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm có kế hoạch
tu sửa để nhân dân đi lại được thuận lợi.
Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 167/BC- SGTVT ngày
06/03/2019:
Đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở, huyện Mường Tè thuộc quốc
lộ 4H. Trong quá trình khai thác, do ảnh hưởng của mưa lũ và các phương tiện cơ
giới đường bộ có tải trọng lớn tham gia giao thông ngày càng gia tăng nên một số vị
trí vai đường bị sạt lở, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà đi lại rất khó khăn.
Năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam
cho phép đầu tư sửa chữa đoạn tuyến trên để đảm bảo an toàn giao thông và được
Tổng cục đường bộ Việt Nam chấp thuận tại Văn bản số 184/QĐ-TCĐBVN ngày
17/01/2018. Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã triển khai các thủ tục cho công
tác chuẩn bị đầu tư và được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt thiết kế bản vẽ
thi công công trình tại Văn bản số 3389/QĐ-TCĐBVN ngày 05/9/2018; nhưng đến
thời điểm này do chưa bố trí được vốn để triển khai thi công.
Để khắc phục tạm thời, phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi trong thời gian
chờ bố trí vốn cho dự án, đối với những vị trí sạt lở Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo
nhà thầu khắc phục xong; một số vị trí hư hỏng mặt đường, Sở Giao thông vận tải đã
chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tiến hành sửa chữa vá ổ gà cục bộ bằng cấp phối, có lu
lèn tạo êm thuận mặt đường, thời gian hoàn thành trong quý I năm 2019; tăng cường
công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Khi có kế hoạch vốn cho dự án,
Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thi công.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND
ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
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Đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Tở, huyện Mường Tè đã được
Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công nhưng chưa
thực hiện được do vướng mắc thủ tục bàn giao tài sản từ đường tỉnh lộ sang đường
quốc lộ. Để khắc phục tạm thời, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi trong thời gian chờ
bố trí vốn, đối với những vị trí sạt lở Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo nhà thầu khắc
phục xong.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
Đoạn đường từ thị trấn Mường Tè đến cầu Nậm Phục đã được Tổng cục Đường
bộ Việt nam bố trí vốn để cải tạo, sửa chữa. đến ngày 15/01/2021 đã sắp hoàn thành.
8. Kiến nghị 85: Cử tri xã Ka Lăng kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem
xét, sớm đầu tư điện lưới quốc gia cho bản Y Ka Đa, nay đã sắp xếp ổn định dân cư
sang điểm mới là bản Hà Kho.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 933/PCLC-TTBVPC
ngày 18/3/2019:
Bản Hà Kho xã Ka Lăng có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn
từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương
phê duyệt BCNCKT tại quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Theo Quyết
định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Phê duyệt
Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 20162020. Dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước
ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch
vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn. Công ty Điện lực Lai Châu
sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo
của dự án.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
9. Kiến nghị 86: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị: Công ty cổ phần Thuỷ điện
Nậm Củm 4 chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho nhân dân. Theo phản ánh,
việc đo đạc, kiếm đếm xong từ năm 2017 và Công ty đã hứa với nhân dân chi trả
trong năm 2017 nhưng đến nay chưa chi trả cho nhân dân.
Công ty cổ phần thủy điện Nậm Củm trả lời tại Công văn số 51/2019/CVNC ngày 19/3/2019:
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Sau khi được cấp chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Nậm Củm 4 theo
Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của UBND tỉnh Lai Châu, Công ty
CP Thủy điện Nậm Củm (CĐT) tiến hành các công tác triển khai Giải phóng mặt bằng
từ Quý I năm 2016, chuẩn bị cho công tác thi công dự án theo tiến độ yêu cầu.
Đến nay, dự án đã được giao thuê đất và cấp sổ đỏ giai đoạn 1 cho các hạng
mục công trình chính, phụ trợ lán trại đảm bảo thi công trên công trường.
Tháng 1/2017, Chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện
Mường Tè, đơn vị tư vấn và UBND xã cùng các bên liên quan tiến hành đo đạc đất,
kê khai kiểm đếm tài sản vật kiến trúc và cây cối hoa màu trên đất thuộc phạm vi
vùng ngập lòng hồ - Thủy điện Nậm Củm 4. Sau khi hoàn thành công tác đo đạc
kiểm đếm, Công ty đã công bố phương án bồi thường, hỗ trợ và GPMB cho các hộ
dân theo đúng quy định, cụ thể:
* Đối với cây cối hoa màu, tài sản vật kiến trúc trên đất:
+ Các hộ dân hoàn toàn nhất trí với số liệu đo đạc kiểm đếm và phương án đền
bù đã công bố.
* Đối với đất:
+ Sau khi phối hợp với đơn vị Tư vấn, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện
Mường Tè hoàn thành công tác đo đạc, quy chủ vùng lòng hồ, Công ty đã gửi công
văn số: 14/CV-NC ngày 24 tháng 01 năm 2018 về việc đề nghị xác minh nguồn gốc,
diện tích, vị trí và các loại đất của các hộ gia đình nằm trong phạm vi vùng ngập lòng
hồ - thủy điện Nậm Củm 4 tới UBND xã Mường Tè. UBND xã Mường Tè đã có văn
bản trả lời xác minh theo Công văn số: 188/CV-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018.
Tuy nhiên, khi công bố kết quả xác minh nguồn gốc đất để làm cơ sở lên
phương án đền bù đất (nếu trong diện phải đền bù) thì một số hộ gia đình chưa nhất
trí với kết quả xác minh. Để khách quan và không để thiệt hại đến người dân trước
khi phê duyệt phương án chi trả, hỗ trợ đất, Công ty đã phối hợp với Trung tâm phát
triển quỹ đất huyện Mường Tè, UBND xã Mường Tè và UBND huyện Mường Tè tổ
chức các cuộc họp để lắng nghe và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng
chế độ pháp luật, tuy nhiên đến cuối năm 2018, một số hộ dân vẫn chưa đồng ý theo
kết quả công bố.
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Mường Tè tại buổi làm việc
với xã Mường Tè ngày 11/01/2019 về việc đẩy nhanh giải quyết công tác bồi thường
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đối với đất lòng hồ dự án thủy điện Nậm Củm 4, ngày 13/03/2019 Công ty đã phối
hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè, UBND xã Mường Tè và
UBND huyện Mường Tè tổ chức cuộc họp tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện theo đúng chế độ pháp luật. Tại buổi họp này, bà con đã thống nhất đồng
ý về phương án nguồn gốc đất và kiến nghị Chủ đầu tư xem xét hỗ trợ một phần nhỏ
công cải tạo đất cho bà con. CĐT đã làm việc với UBND xã Mường Tè và cơ bản
thống nhất xem xét hỗ trợ một phần nhỏ cho công tác cải tạo đất cho bà con.
CĐT sẽ chi trả chi phí hỗ trợ hoa màu theo phương án công bố cho nhân dân
trước 10/04/2019. Nếu phần đất thống nhất không còn ý kiến, CĐT phê duyệt phương
án và sẽ chi trả cho nhân dân phần đất trong quý II/2019.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
10. Kiến nghị 87: Cử tri xã Bum Nưa, huyện Mường Tè kiến nghị: Sở Tài
nguyên và Môi trường có văn bản chỉ đạo các Công ty đầu tư thuỷ điện trên địa bàn
không được đổ đất, đá vào các khe, suối để tránh mùa mưa gây ra lũ bùn, lũ quét,
ảnh hưởng đến sản xuất và dân cư ở vùng hạ lưu.
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Công văn số 266/STNMT-VP ngày
19 tháng 3 năm 2019:
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường,
Sở đã thường xuyên ban hành các văn bản quản lý yêu cầu các chủ dự án thực hiện
các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Từ tháng
4/2017 đến tháng 02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 073văn bản
gửi chủ đầu tư dự án thủy điện, công ty, doanh nghiệp, Ban quản lý dự án cấp tỉnh,
huyện có hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Căn cứ nội dung phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành
kiểm tra 07 công trình thủy điện trên hệ thống suối Nậm Sì Lường, suối Nậm Bum
gồm các dự án: Thủy điện Nậm Sì Lường 1, Nậm Sì Lường 1A, Nậm Xí Lùng 1,

Số 383/STNMT-CCMT ngày 27/4/2017 về việc tăng cường thực hiện quản lý môi trường các dự án đầu tư; số
652/STNMT- CCMT ngày 04/7/2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống sự cố môi trường
trong mùa mưa; số 200/STNMT-CCMT ngày 19/3/2018 về việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;
số 1057/STNMT-CCMT ngày 08/10/2018 về việc rà soát, tổng hợp các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đi
vào hoạt động không có hồ sơ bảo vệ môi trường; số 39/STNMT-MTK ngày 10/01/2019 về việc thực hiện báo cáo kết
quả thực hiện chương trình giám sát môi trường năm 2018; số 104/STNMT-MTK ngày 23/01/2019 về việc đôn đốc
thực hiện nội dung về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; số 149/STNMT-MTK
ngày 13/2/2019 về việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường.
3
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Nậm Xí Lùng 2, Nậm Bụm 1, Nậm Sì Lường 3, Nậm Sì Lường 4. Kết quả kiểm tra
tại thực địa: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi
trường của các chủ dự án thủy điện tương đối tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thi công
các dự án còn một số tồn tại, hạn chế như chưa kè bãi thải theo nội dung báo cáo
đánh giá tác động môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản yêu cầu
các chủ dự án thủy điện chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi
trường; thực hiện đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
dự án đã được phê duyệt; khắc phục những nội dung về đổ thải đất, đá trong quá
trình thi công; đổ thải đúng vị trí đã được phê duyệt, kè bãi thải và hoàn thành trước
tháng 6/2019, tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt dân cư vùng hạ lưu.
Chủ các dự án 07 công trình thủy điện nêu trên cam kết chấp hành đầy đủ các
nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đặc biệt là
công tác đổ thải đất, đá, kè bãi thải trong quá trình thi công.
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của cử tri. Tiếp tục tăng cường
công tác kiểm tra đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường, đặc biệt là các dự án thủy điện.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
XIII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 16
1. Kiến nghị 88: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị UBND tỉnh làm việc, thống nhất
với UBND tỉnh Điện Biên về ranh giới giữa hai tỉnh tại khu vực xã Tà Tổng, huyện
Mường Tè và xã Huổi Lếch, Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để
sớm có phương án giải quyết cụ thể việc tranh chấp đất đai giữa hai bên và ổn định
tình hình Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 790/UBND-TH, trong
đó giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên
quan tham mưu xây dựng chương trình làm việc để giải quyết địa giới hành chính
giữa UBND hai tỉnh.
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Ngày 04/6/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 712/SNV-XDCQ gửi Sở
Nội vụ tỉnh Điện Biên để thống nhất thời gian, thành phần, nội dung chương trình
làm việc giữa UBND hai tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức làm việc
với UBND tỉnh Điện Biên để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến địa giới
hành chính giữa hai tỉnh (thời gian làm việc dự kiến trong tháng 8 năm 2019).
Kết quả: Đang giải quyết
2. Kiến nghị 89: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên
đầu tư xây cầu qua suối Nậm Dính, hiện bà con đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa
mưa lũ.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo UBND huyện
Mường Tè rà soát, nghiên cứu để đưa vào danh mục của Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
Hiện nay chưa bố trí vốn
3. Kiến nghị 90: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị UBND tỉnh xem xét kỹ việc cấp
phép khai thác vàng tại các mỏ nhỏ, lẻ cho tổ chức, cá nhân. Hiện nay công tác quản lý
khai thác tại khu vực suối Nậm Kha Á, giáp ranh giữa các xã Tà Tổng, Mường Tè, Mù
Cả gặp rất nhiều khó khăn. Nếu vì lý do tránh lãng phí tài nguyên thì nên thực hiện theo
hình thức đấu thầu để người trúng thầu có trách nhiệm và dễ cho việc quản lý.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Khu vực Nậm Kha Á trước đây có 2 doanh nghiệp được cấp phép thăm dò
vàng gốc gồm:
- Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc được Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp phép (Giấy phép thăm dò khoáng sản số 2118/GP-BTNMT ngày
23/11/2010); diện tích 90,14 ha; đã hết hạn thăm dò ngày 23/11/2016.
- Công ty TNHH Lan Anh được UBND tỉnh cấp phép (Giấy phép thăm dò
khoáng sản số 1137/GP-UBND ngày 18/9/2018); diện tích 5,8 ha, thời hạn 6 tháng;
đã hết thời hạn thăm dò ngày 18/3/2019.

63
Ngoài 2 tổ chức trên, trong khu vực không có đơn vị nào khác được cấp phép
hoạt động khoáng sản. Do các giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hiệu lực, nên
không tổ chức, cá nhân nào được phép khai thác khoáng sản tại khu vực này. Mỏ
vàng khu vực Nậm Kha Á thuộc trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương
(UBND huyện Mường Tè, UBND các xã: Tà Tổng, Mường Tè, Mù Cả). UBND tỉnh
sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát và có phương án theo quy định.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 91: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị: Thực hiện chính sách di dân tái
định cư dự án thủy điện Lai Châu, để bù lại diện tích canh tác cũ đã bị ngập, chính
sách đã đầu tư 02 thủy lợi (Huổi Ngô và Huổi Cưởm, tổng kinh phí đầu tư hơn 26 tỷ
đồng) để phục vụ khai hoang, nhưng đến nay Nhân dân chưa tiến hành khai hoang
do quy định tại Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ, cử tri đề nghị UBND tỉnh kiến
nghị với Chính phủ cho chủ trương chuyển đổi đất rừng quy hoạch phòng hộ sang
đất sản xuất nông nghiệp cho trên 70ha để Nhân dân có đất sản xuất, ổn định đời sống.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT tổng hợp để UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp - PTNT trình Chính phủ
cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 92: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị: Xem xét khảo sát, đầu tư bến
thuyền phục vụ sản xuất, vì hầu hết đất canh tác của Nhân dân bản Seo Hai và Sì
Thâu Chải đều ở bên kia hồ. Hiện nay xã có trên 145 chiếc thuyền nhưng không có
bến neo đậu, mùa mưa lũ nước dâng dễ bị trôi thuyền của Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Việc đầu tư bến thuyền bản Seo Hai và bản Sì Thâu Chải, xã Can Hồ không
nằm trong danh mục dự án thành phần thuộc dự án di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện
Mường Tè rà soát, nghiên cứu sự cần thiết đầu tư của dự án để báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét theo quy định.
Kết quả: Chờ vốn.
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6. Kiến nghị 93: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư lại nhà
văn hóa cho bản Sì Thâu Chải, vì nhà văn hóa đầu tư theo dự án tái định cư trước
đây nằm trên nền địa chất yếu, nay đã bị sụt lún, nứt tường, không thể sử dụng được.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Đối với nội dung này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè thực
hiện rà soát hiện trạng, tình hình sử dụng nhà văn hóa bản Sì Thâu Chải và có phương
án xử lý như: Bố trí sử dụng chung nhà văn hóa với các thôn, bản trong lộ trình sáp
nhập thôn, bản; nâng cấp, sửa chữa...(nếu cần thiết) từ nguồn cân đối ngân sách
huyện.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 94: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị: Hiện nay, các hộ dân bị thiếu
ruộng để canh tác (chủ yếu là các hộ tách mới), trong khi hầu hết đất của xã đã đưa
vào quy hoạch khoanh nuôi, bảo vệ rừng; canh tác trên nương rẫy cũ không năng
suất do độ dốc lớn, đất bị rửa trôi không còn màu mỡ. Đề nghị UBND tỉnh nghiên
cứu có chính sách hỗ trợ khai hoang nương bậc thang (nương có bờ) để vừa canh
tác cố định vừa nâng sản lượng lương thực, đảm bảo đời sống cho Nhân dân (Hiện
nay UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ khai hoang ruộng nước theo Quyết định
29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 nhưng chưa có chính sách hỗ trợ khai hoang
nương bậc thang).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý,
sử dụng đất trồng lúa, tại khoản 4, Điều 7, Chương III có quy định về hỗ trợ khai hoang,
cải tạo đất trồng lúa, theo đó đã bao gồm cả hỗ trợ đối với nội dung kiến nghị của cử tri.
Hiện nay, chính sách này đã được tỉnh triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh
đã chỉ Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng để có số liệu chính
xác về đất rừng.
Mặt khác theo phản ánh của cử tri, đối với diện tích lúa nương do năng suất
thấp (khoảng 10 tạ/ha), cử tri có thể đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ
trợ chuyển sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn như Quế, Sơn tra, Mắc ca...
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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8. Kiến nghị 95: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị: Bản Á Chè hiện nay có 18 hộ
thực hiện chủ trương di, dãn dân ra biên giới, điều kiện của các hộ dân rất khó khăn,
thỉnh thoảng dân Trung Quốc có những hành động gây hoang mang tâm lý của Nhân
dân, một số hộ dân có ý định quay về nơi ở cũ. Để Nhân dân bản Á Chè bám đất, giữ
chủ quyền, yên tâm làm ăn, sản xuất, đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư các hạng
mục thiết yếu, trong đó nhu cầu bức thiết là kéo điện lưới quốc gia về cho dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
UBND tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn, UBND huyện Mường Tè khảo sát, đánh giá nhu cầu đầu tư các hạng
mục thiết yếu của bản. Riêng dự án cấp điện cho bản Á Chè đã được đưa vào Dự án
cấp điện nông thôn từ hệ thống lưới điện quốc gia tỉnh Lai Châu. Hiện nay các Bộ:
Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đang làm các thủ tục để bố trí vốn cho
dự án. Sau khi được bố trí vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu
triển khai các bước tiếp theo để cấp điện lưới quốc gia cho bản Á Chè.
Kết quả: Đang giải quyết
9. Kiến nghị 96: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị UBND tỉnh cho phép Nhân dân
tự chủ động sản xuất giống cây Tam thất bản địa, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các
hộ sản xuất được giống để có nguồn giống nhân rộng, không phải nhập giống từ bên
ngoài để nhân rộng mô hình phát triển cây dược liệu này tại các xã biên giới.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Theo khoản 4, Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ
Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác
dược liệu, cây Tam thất bản địa được xem là cây dược liệu địa phương. Mặt khác theo
khoản 1, Điều 1 và Điều 8, Quyết định số 35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ
quy định: Nông hộ sản xuất giống cây trồng để tự sử dụng hoặc trao đổi trong nội bộ
đơn vị hành chính cấp huyện thì không bắt buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về
sản xuất theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Pháp lệnh giống cây trồng.
Theo các quy định trên thì các hộ dân tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè hoàn
toàn đủ điều kiện và tự chủ động sản xuất giống cây Tam thất bản địa.
Đối với nội dung hỗ trợ kinh phí cho các hộ sản xuất cây giống để có nguồn
giống nhân rộng, UBND tỉnh ghi nhận nội dung kiến nghị của cử tri, hiện UBND
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tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trình
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trong tháng 8/2019 và trình HĐND tỉnh tại kỳ
họp 11; nội dung kiến nghị của cử tri sẽ được nghiên cứu, xem xét trong quá trình
xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt Đề án.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
10. Kiến nghị 97: Cử tri bản Mé Gióng, xã Ka Lăng kiến nghị UBND tỉnh xem
xét, bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp lại đường nước và lập đề án giãn dân sang
phía Tây của bản, hiện nay bản đã có gần 100 hộ, mỗi khi tách hộ, không còn đất để
làm nhà, dẫn đến người dân lấn dần vào khu rừng thiêng của bản, chính quyền không
kiểm soát được. Nguồn nước chỉ có 1 khe nhưng phục vụ cho cả Đồn Biên phòng,
các trường học, trạm y tế, trụ sở xã và bản Mé Gióng, đường nước còn bị dò rỉ gây
thất thoát nước dẫn đến không đủ nước sinh hoạt.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Kế hoạch trung hạn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt nên việc cân đối nguồn vốn bố trí bổ sung cho dự án mới là
rất khó khăn. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tăng cường quản lý
bảo vệ rừng; tiến hành các bước rà soát, xem xét sự cần thiết đưa vào Kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Mặt khác, thực hiện Công văn số 862/BNN-KTHT ngày 14/02/2019 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực
hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ. UBND tỉnh đã có Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 02/4/2019 gửi Bộ Nông
nghiệp & PTNT tổng hợp, báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc giãn
dân tại bản Mé Gióng. Khi điều kiện nguồn vốn cho phép, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo
UBND huyện Mường Tè triển khai dự án.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
11. Kiến nghị 98: Cử tri bản Nậm Thú, xã Kan Hồ kiến nghị: Ban QLDA đầu
tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm chi trả cho 04
hộ, bản Nậm Thú bị ngập lòng hồ, đã được đo đạc, kiểm đếm nhưng chưa được đền
bù gồm các hộ: Lý Xá Hừ, Lý Pò Hừ, Lý Lò De, Vàng Go Cà.
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT
trả lời tại Công văn số 819/BQLDA-KT ngày 02/7/2019:
Trước khi tích nước lòng hồ thủy điện Lai Châu ngày 17 tháng 01 năm 2014
Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đã phối hợp cùng đơn vị đo đạc, UBND xã
Can Hồ họp chốt số liệu đo đạc đất sản xuất của các hộ dân TĐC thuộc bản Nậm
Thú, xã Can Hồ có đất dưới cos ngập 297.63 lòng hồ dự án thủy điện Lai Châu tất
cả các hộ dân bản Nậm Thú không có ý kiến thắc mắc về diện tích đất, cây trồng vật
nuôi trên đất. Do vậy các kiến nghị và thắc mắc của 04 hộ bản Nậm Thú Ban không
giải quyết được.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
12. Kiến nghị 99: Cử tri bản Nậm Lọ, xã Kan Hồ kiến nghị: Ban QLDA đầu
tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đền bù cho
02 hộ dân (hộ ông Lỳ Phu Giá, Lỳ Gạ Tư) do đơn vị thi công công trình thủy lợi Huổi
Ngô làm ảnh hưởng đến đất sản xuất, khu trang trại của hai hộ trên (khỏng 5 ha)
nhưng chưa được đền bù.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT
trả lời tại Công văn số 819/BQLDA-KT ngày 02/7/2019:
Hai hộ ông Lý Phu Giá, Lỳ Gạ Tư phản ánh diện tích đất trên chưa được đền bù
là chưa đúng, vì trước khi phê duyệt phương án bồi thường Ban đã tổ chức niêm yết
công khai về đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi thì không thấy phản ánh
của 02 hộ dân này, năm 2018 Ban đã phê duyệt phương án bồi thường, chi trả xong cho
các hộ dân, công trình đã bàn giao cho xã Kan Hồ và huyện Mường Tè quản lý, đến nay
02 hộ mới phản ánh Ban không có cơ sở giải quyết.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
13. Kiến nghị 100: Cử tri các bản Cao Chải, Tia Ma Mủ, Tà Tổng, xã Tà Tổng:
Công ty Điện lực Lai Châu khảo sát và lập phương án sớm kéo điện cho 96 hộ tái định
cư bản Cao Chải, Tia Ma Mủ, hiện nay mặt bằng đã có nhưng chưa có điện; hỗ trợ
kéo điện cho 30 hộ của bản Tà Tổng, các hộ mới tách chưa có điện sinh hoạt.
Công ty Điện lực Lai Châu tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC ngày
09/7/2019:
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- Bản Cao Chải: Các hộ dân thuộc tái định cư Cao Chải có kế hoạch cấp
điệnbằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn
2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số
4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT
ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung
hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, dự án chưa được bố trí kế hoạch
vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Hiện nay tại mặt bằng tái định cư Cao Chải đã có TBA Cao Chải. Để sớm cấp
điện cho các hộ dân Công ty Điện lực Lai Châu đã báo cáo Tổng công ty tại Tờ trình
số 1782/TTr-PCLC ngày 17/6/2019 về việc mở rộng lưới điện 0,4kV sau TBA Cao
Chải trong kế hoạch ĐTXD năm 2020. Được Tổng công ty chấp thuận và được bố
trí vốn đầu tư, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện các bước tiếp theo để cấp điện
cho các hộ dân nêu trên trong năm 2020.
- Bản tái định cư Tia Ma Mủ: Không nằm trong kế hoạch ĐTXD năm 20192020 của Công ty Điện lực Lai Châu. Công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng
công ty Điện lực miền Bắc nên để thực hiện đầu tư cấp điện cho các hộ dân nêu trên
phải báo cáo và được Tổng công ty chấp thuận, bố trí nguồn vốn thì mới triển khai
thực hiện được. Do đó để sớm cấp điện cho các hộ dân tái định cư Tia Ma Mủ.
Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh sắp
xếp bố trí nguồn vốn của tỉnh để triển khai thực hiện.
- Bản Tà Tổng: 30 hộ dân của bản Tà Tổng là các hộ dân mới tách hộ, Công ty
Điện lực Lai Châu sẽ chỉ đạo Điện lực Nậm Nhùn kiểm tra thực tế và thực hiện các
thủ tục cần thiết theo quy định để cấp điện cho các hộ dân theo hình thức phát triển
khách hàng mới.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND
ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
- Đối với kiến nghị cử tri bản Cao Chải: Hiện Công ty Điện lực Lai Châu
đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để khởi công xây dựng
và cấp điện cho các hộ dân thuộc bản Cao Chải trong năm 2020.
- Đối với kiến nghị cử tri bản tái định cư Tia Ma Mủ: Dự án không nằm trong
kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019-2020 của Công ty Điện lực Lai Châu. Để sớm cấp
điện cho các hộ dân tái định cư bản Tia Ma Mủ, Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị
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HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh sắp xếp bố trí nguồn vốn của tỉnh để triển khai
thực hiện dự án trên.
- Đối với kiến nghị cử tri bản Tà Tổng: Công ty Điện lực Lai Châu đã phê
duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng Công trình: Giảm bán kính cấp điện, nâng
cao chất lượng điện áp cuối nguồn cho TBA Pắc Pạ, Lè Ma, Lé Ma, Nậm Ngà và mở
rộng điện cho TBA Nậm Ngà, huyện Mường Tè năm 2020 tại Quyết định số 1560/QĐPCLC ngày 10/9/2019. Công ty điện lực Lai Châu cam kết hoàn thành trong năm 2020.
Kết quả: Đang giải quyết
Bản Cao Chải đã có điện lưới, bản Tia Ma Mủ vẫn chưa được đầu tư
14. Kiến nghị 101: Cử tri bản Huổi Ý Mâu, xã Bum Tở: Trước đây bản Huổi Ý
Mâu thuộc bản Pa Thóng (có 37 hộ), do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở và thực
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW nên bản di dời sang vị trí khác, nay sáp nhập vào bản
Huổi Han nhưng chưa được đấu nối điện, đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu sớm
kéo điện lưới điện quốc gia cho bản.
Công ty Điện lực Lai Châu tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC ngày
09/7/2019:
Bản Huổi Ý Mâu trước đây thuộc bản Pa Thoóng, xã Bum Tở. Bản Pa Thoóng
có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai
Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu
khả thi tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết
định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi
tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Dự án
chưa bố trí được kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, do đó chưa triển khai thực hiện.
Tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai
đoạn 2016-2020; dự án đã được bố trí từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các
nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục
để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn, Công ty
Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện
các bước tiếp theo của dự án.
Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với các Bộ ngành trung
ương sớm bố trí kế hoạch vốn cho dự án để triển khai thực hiện. Ngay sau khi được bố
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trí kế hoạch vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ đề nghị đưa cụm dân cư Huổi Ý Mâu
thuộc bản Huổi Han vào phạm vi cấp điện trong giai đoạn TKBVTC của dự án.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND
ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo,
giai đoạn 2016-2020; dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các
nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục
để bố trí kế hoạch vốn cho dự án. Ngay sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn, Công
ty Điện lực Lai Châu sẽ đề nghị đưa cụm dân cư Huổi Ý Mâu thuộc bản Huổi Han vào
phạm vi cấp điện trong giai đoạn TKBVTC của dự án.
Kết quả: Chờ vốn
15. Kiến nghị 102: Cử tri bản Hà Kho, xã Ka Lăng: Bản Hà Kho trước đây là
bản Ý Ca Đa, do vị trí nằm trong hướng gió lốc đi qua nên huyện đã lập đề án di
chuyển bản sang điểm có tên là Hà Kho và trỏ thành bản biên giới với tổng số 33
hộ. Bản hà Kho chỉ cách cột điện lưới quốc gia đi qua khoảng 3km, cạnh Ban quản
lý rừng phòng hộ phía bắc. Cử tri kiến nghị nhiều lần và được trả lời chưa bố trí
được vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do
khoảng cách gần, cử tri đề nghị Công ty Điện lực có thể linh hoạt trong đầu tư đấu
nối để nhân dân được sử dụng điện lưới Quốc gia.
Công ty Điện lực Lai Châu tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC ngày
09/7/2019:
Bản Hà Kho xã Ka Lăng có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp điện nông thôn
từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công thương
phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày
28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ
Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà
nước giai đoạn 2016-2020. Dự án chưa bố trí được kế hoạch vốn ngân sách nhà nước,
do đó chưa triển khai thực hiện.
Tuy nhiên qua khảo sát sơ bộ, Công ty Điện lực Lai Châu nhận thấy quy mô và
tổng mức đầu tư cấp điện cho Bản Hà Kho không lớn nên Công ty Điện lực Lai Châu
đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn và báo cáo Tổng công ty cho đầu tư cấp điện
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cho các hộ dân trong bản Hà Kho trong kế hoạch ĐTXD năm 2020 tại Tờ trình số
1782/TTr-PCLC ngày 17/6/2020 (CQT TBA Lé Ma). Được Tổng công ty chấp thuận
và bố trí vốn đầu tư, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện các bước tiếp theo để
cấp điện cho các hộ dân trong năm 2020.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND
ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động lồng ghép các nguồn vốn và báo cáo
Tổng công ty Điện lực miền Bắc và được Tổng công ty chấp thuận đầu tư. Hiện Công
ty Điện lực Lai Châu đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để
khởi công xây dựng và cấp điện cho các hộ dân trong năm 2020.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
16. Kiến nghị 103: Cử tri xã Ka Lăng kiến nghị: Công ty TNHH một thành
viên quản lý thủy nông Lai Châu sớm khảo sát và lập phương án sửa chữa, nâng cấp
thủy lợi Nậm Lằn để đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ mùa tới.
Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời tại
Công văn số 181/CTQLTN-KHKT ngày 09 tháng 7 năm 2019:
Nội dung cử tri ý kiến thuộc phạm vi cuối tuyến kênh nhánh dẫn nước tưới đến
bãi tưới của bản Lả Ú Cò, xã Ka Lăng hiện tại là kênh đất chưa được kiên cố bằng bê
tông. Hàng năm công trình luôn đảm bảo khả năng cấp nước phục vụ sản xuất đối với
bãi tưới trên. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả công trình Công ty đã lập đề xuất chủ
trương đầu tư năm 2019 gửi UBND tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty
chưa được UBND tỉnh cấp kinh phí. Ngay sau được cấp kinh phí Công ty sẽ tiến hành
nâng cấp tuyến kênh nhánh trên.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND
ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu đã có Báo cáo số
104/BC-CTQLTN ngày 16/4/2019 đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp
kênh nhánh công trình thủy lợi Nậm Lằn. Đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh chưa
có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình trên, do đó Công ty TNHH một
thành viên quản lý thủy nông Lai Châu chưa có cơ sở triển khai thực hiện.
Kết quả: Đang giải quyết
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Mới khắc phục phần sạt lở, chưa kiên cố được hệ thống kênh mương
XIV. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 09
1. Kiến nghị 104: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị: Để tạo điều kiện thuận lợi
cho con em các xã: Mường Tè, Pa Ủ, Nậm Khao, Tà Tổng đi học, trước đây đã có
dự kiến vị trí quy hoạch đầu tư xây dựng Trường THPT tại khu vực cụm các xã trên,
cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng Trường THPT tại xã Mường Tè.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
Hiện nay trên địa bàn huyện Mường Tè đã có 3 trường cấp THPT (Trường
THPT Mường Tè, Trường PTDTNT huyện Mường Tè, Trường THPT DTNT Ka
Lăng) và 1 Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Trong những năm qua các trường hiện
có trên địa bàn huyện tuyển sinh đáp ứng đủ 100% nhu cầu học cấp THPT của con
em đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Mặt khác, học sinh tại các xã Mường
Tè, Pa Ủ, Nậm Khao, Tà Tổng đi học THPT tại đều đã được hưởng chế độ nội trú,
bán trú. Do đó, thời điểm hiện tại chưa cần thiết phải đầu tư thêm trường THPT tại
xã Mường Tè.
Đề nghị UBND huyện Mường Tè tiếp tục rà soát nhu cầu học tập của con em
đồng bào các dân tộc trên toàn huyện, đánh giá làm rõ sự cần thiết đầu tư Trường
THPT tại xã Mường Tè, báo cáo UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 105: Cử tri xã Tá Bạ kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho
phương án sắp xếp, ổn định dân cư hai bản Là Xi, Nhóm Bố để Nhân dân ổn định
cuộc sống, sản xuất.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
Dự án sắp xếp ổn định dân cư hai bản Là Xi và bản Nhóm Pố, xã Tá Bạ đã
được đầu tư giai đoạn I thi công hạng mục đường giao thông vào đến bản và mặt
bằng. Chủ đầu tư là UBND huyện Mường Tè, Ban quản lý CTDA PTKTXH huyện
quản lý thực hiện;
Sau khi rà soát tổng thể các dự án, chương trình bố trí dân cư theo Quyết định
số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban nhân dân tỉnh
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có Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 28/8/2019 về rà soát và đề xuất danh mục dự án
bố trí ổn định dân cư thực hiện trong năm 2019-2020, trong đó có dự án trên, trình
các Bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính
phủ hỗ trợ nguồn vốn;
Do vậy, sau khi được các Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ chấp
thuận, được bố trí bổ sung nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện dự
án.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
3. Kiến nghị 106: Cử tri xã Mù Cả kiến nghị: Hiện nay, ý thức bảo vệ rừng
của Nhân dân ngày một nâng lên, diện tích rừng ngày càng tăng, diện tích canh tác
dần bị thu hẹp, để Nhân dân bảo vệ tốt tài nguyên rừng, dùng tiền dịch vụ môi trường
rừng để đảm bảo đủ lương thực, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các
Tập đoàn, Công ty có dự án thủy điện trên địa bàn tăng tiền dịch vụ môi trường rừng
để Nhân dân đảm bảo cuộc sống nhờ bảo vệ rừng.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
Hiện nay, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với các cơ sở sản
xuất thủy điện là 36 đồng/kWh điện thương phẩm.
Về điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, tại khoản 6 Điều 59
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Lâm nghiệp quy định: Khi giá bán lẻ điện bình quân chung
biến động tăng hoặc giảm 20%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính
phủ quyết định điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tương ứng.
Từ khi triển khai thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP đến nay, giá bán lẻ
điện bình quân đã được Bộ Công Thương điều chỉnh với mức điều chỉnh tăng 8,3%
so với giá bán lẻ điện bình quân cũ. Do đó việc điều chỉnh giá điện chưa đủ điều kiện
để kiến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng
theo quy định.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 107: Cử tri xã Mù Cả kiến nghị UBND tỉnh bố trí vốn xây kè
chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư cho bản Gia Tè, hiện nay bản có nguy cơ sạt lở cao.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
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Để có phương án bảo vệ khu dân cư bản Gia Tè xã Mù Cả đang có nguy cơ bị
sạt lở, các cơ quan chức năng của UBND huyện Mường Tè đã kiểm tra, đánh giá hiện
trạng và đề xuất phương án xử lý. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ xem xét phương
án xây dựng kè bảo vệ khu dân cư bản Gia Tè. Trước mắt để đảm bảo an toàn tài sản,
con người đề nghị UBND huyện Mường Tè thường xuyên kiểm tra, cảnh báo, di dời
khi tình huống xấu xảy ra.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND
ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
UBND huyện đã tổ chức di chuyển Nhân dân bản Gia Tè, xã Mù Cả đến nơi ở
mới. Tuy nhiên, hiện còn 04 hộ do chưa bố trí được quỹ đất nên chưa tổ chức di
chuyển. UBND huyện sẽ tiếp tục rà soát sớm tạo quỹ đất để bố trí cho 04 hộ còn lại
xong trước mùa mưa năm 2020.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 108: Cử tri xã Mù Cả kiến nghị UBND tỉnh có chế độ đặc thù riêng
về hỗ trợ giống trâu, bò cho các hộ nghèo bản Mò Su (bản di dân ra biên giới theo chủ
trương của Nhà nước); vì bản Mò Su là khu vực toàn rừng đặc dụng, Nhân dân không
có nương rẫy để canh tác, ruộng nước thiếu nên cần phát triển chăn nuôi để Nhân dân
đảm bảo đời sống.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
- Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Lai
Châu về việc Quy định thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020, trong đó:
Hỗ trợ giống gia súc: Hỗ trợ 01 lần giá giống, tối đa 10 triệu đồng/hộ; hình thức hỗ
trợ theo hộ hoặc nhóm hộ; chỉ hỗ trợ cho những hộ trong giai đoạn 2016-2020 chưa
được hỗ trợ.
- Theo chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Hỗ trợ chuyển đổi phương thức
chăn nuôi gia súc: Hỗ trợ chuồng trại: Xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi tập trung
theo dự án được Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Hỗ trợ tạo mặt bằng khu
chuồng trại chăn nuôi tập trung: Tối đa 500 triệu/ha và không quá 20m2/hộ; Hỗ trợ
làm chuồng: 2 triệu đồng/hộ; Hỗ trợ (một lần) kinh phí mua giống cỏ: 3.000 đồng/m2;
tối đa 500m2/hộ.
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- Theo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh
các xã biên giới giai đoạn 2016-2020: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc, hỗ trợ
100% lãi suất đối với hộ nghèo, vay tối đa 15 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 50% lãi suất đối
với hộ không thuộc diện hộ nghèo, vay tối đa 25 triệu đồng/hộ.
Đề nghị UBND huyện Mường Tè quan tâm, chỉ đạo cơ quan lồng ghép các
chương trình, dự án … để đảm bảo đủ kinh phí mua trâu, bò giống hỗ trợ cho các hộ
nghèo bản Mò Su như kiến nghị của cử tri.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND
ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
Tại thời điểm hiện tại UBND huyện Mường Tè không có nguồn kinh phí để
lồng ghép được các nguồn vốn khác thực hiện chính sách đặc thù cho Nhân dân bản
Mò Su, hiện nay thực hiện nguồn hỗ trợ chăn nuôi để nhân dân đảm bảo cuộc sống
theo chính sách hiện hành như: 30a, 135.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
6. Kiến nghị 109: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị: Để đảm bảo diện tích trồng
lúa hiện có của xã, khắc phục diện tích bị cuốn trôi, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ
quan chuyên môn khảo sát và đầu tư kè kiên cố lại cánh đồng Nà Cang và Nà Luồng
để Nhân dân yên tâm sản xuất.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
Kè bảo vệ cánh đồng Nà Cang đã được đầu tư kè rọ đá, mố nhô bê tông cốt
thép, để bảo vệ diện tích đất sản xuất cánh đồng Nà Cang năm 2017, tuy nhiên, tháng
6 năm 2019, mưa lũ đã làm cuốn trôi, vùi lấp toàn bộ hệ thống kè. Việc đầu tư xây
dựng kè kiên cố cánh đồng Nà Cang, Nà Luồng cần vốn đầu tư lớn trong khi nguồn
vốn đầu tư còn khó khăn. Hiện tại, UBND huyện Mường Tè đã chỉ đạo cơ quan
chuyên môn huyện hỗ trợ rọ thép khắc phục tạm để Nhân dân đảm bảo sản xuất.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND
ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):
Tỉnh đã giao kinh phí cho UBND huyện Mường Tè từ nguồn khắc phục lụt
bão, tuy nhiên UBND huyện phải thực hiện trả nợ cho các công trình khắc phục
hậu quả lũ lụt từ những năm trước. Việc đầu tư xây dựng kè kiên cố cánh đồng Nà
Cang, Nà Luồng (Luồng Lúm) cần vốn đầu tư lớn trong khi nguồn vốn của tỉnh còn
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khó khăn. Hiện tại, UBND huyện Mường Tè đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện
hỗ trợ rọ thép khắc phục tạm để Nhân dân đảm bảo sản xuất.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
Mới khắc phục tạm thời, chưa bố trí được vốn đầu tư lớn
7. Kiến nghị 110: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét, bố trí
kinh phí để san ủi mặt bằng cho Nhân dân hai bản Nà Hừ 1 và Nà Hừ 2 chuyển đến
nơi ở mới ổn định cuộc sống, do đất chật, người đông, sau mưa lũ vừa qua một số
hộ hiện nay không có chỗ ở, xã đã tìm được địa điểm và được Nhân dân hai bản trên
nhất trí.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ 1,2; Phiêng Kham, bản
Bum xã Bum Nưa huyện Mường Tè. Trong đó, có 02 bản Nà Hừ 1 và Nà Hừ 2, Uỷ
ban nhân dân tỉnh đã rà soát và đề xuất danh mục dự án bố trí ổn định dân cư thực hiện
trong năm 2019-2020, trình các Bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét, tổng hợp
báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn (tại Báo cáo số 291/BC-UBND ngày
28/8/2019). Do vậy, sau khi được các Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ
chấp thuận, được bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương, UBND tỉnh sẽ tổ
chức triển khai thực hiện dự án.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Nà Hừ 1,2 xã Bum Nưa đã được đầu tư kè
BTCT giai đoạn 1 dài 114,2m theo QĐ số 2735A ngày 27/9/2019 V/v phê duyệt
BCKT-KT xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ dân cư; giai đoạn 2 đầu tư kè
BTCT dài 385,1 m tại Quyết định số 207 ngày 09/3/2021 V/v phê duyệt BCKT-KT
hạ tầng sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Nà Hừ; đến nay chưa di chuyển các
hộ, sau khi thưc hiện tuyến kè xong sẽ sắp xếp ổn định dân cư.
8. Kiến nghị 111: Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị: Ngân hàng Nhà nước chi
nhánh tỉnh Lai Châu xem xét việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi
nhánh huyện Mường Tè bắt ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay tiền, trong khi người
vay đã thế chấp sổ đỏ và chứng nhận bảng lương, nếu không mua bảo hiểm sẽ không
được vay tiền. Thái độ phục vụ hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ tín
dụng trong quá trình thẩm định hồ sơ và xét duyệt cho vay. Trong khi Chính phủ, Ngân
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hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải giảm thủ tục hành chính, kịp thời giải
ngân để tránh việc vay lãi suất cao bên ngoài, tín dụng đen.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu trả lời tại Báo cáo số
608/BCC-LCH ngày 30/9/2019:
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Agribank
Chi nhánh Lai Châu xác minh, làm rõ các nội dung kiến nghị của cử tri tại Văn bản
số 342/HĐND-VP ngày 27/8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu.
Đồng thời, ngày 17/9/2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã
thành lập Đoàn công tác làm việc với Agribank chi nhánh huyện Mường Tè để trực
tiếp nắm bắt tình hình thực tế những kiến nghị của cử tri nêu tại Văn bản số
342/HĐND-VP ngày 27/8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu.
Căn cứ kết quả làm việc trực tiếp của Đoàn công tác, Báo cáo giải trình số
762/NHNo.LCH-KTKS của Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu, Báo cáo giải trình
số 38/BC-NHNo.MT của Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè và Biên bản làm
việc giữa Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè với Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ Quốc huyện Mường Tè; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu xin báo
cáo giải trình như sau:
- Về kiến nghị “Bắt ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay tiền”:
Bảo hiểm Bảo an tín dụng là sản phẩm dịch vụ của ABIC do Chi nhánh
Agribank tham gia phân phối với vai trò là Tổng đại lý của ABIC theo Công văn
hướng dẫn số 937/NHNo-NCPT ngày 27/02/2010 của Tổng Giám đốc Agribank Việt
Nam. Việc tuyên truyền, vận động khách hàng mua Bảo hiểm Bảo an tín dụng nhằm
mục đích giúp bảo đảm khả năng trả nợ cho khách hàng khi gặp rủi ro về thương tật
hoặc tử vong, qua đó giúp ngân hàng và khách hàng giảm thiểu rủi ro trong cho vay
vốn tín dụng.
Thực tế, trong các năm 2017 và 2018, Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè
đã có 6 khách hàng tham gia bảo hiểm được giải quyết quyền lợi Bảo hiểm Bảo an
tín dụng, với tổng số tiền được đền bù gần 610 triệu đồng.
Tuy nhiên, do một số cán bộ tín dụng chưa giải thích, phổ biến rõ ràng về
chính sách ưu việt của Bảo hiểm bảo an tín dụng nên dẫn đến khách hàng hiểu lầm
là ngân hàng gây khó khăn, ép buộc.
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Để xảy ra tình trạng trên, Ban Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Mường Tè đã
họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với toàn thể cán bộ liên quan.
- Về kiến nghị “Thái độ phục vụ hách dịch, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ tín
dụng trong quá trình thẩm định hồ sơ và xét duyệt cho vay”:
Ban Thường trực MTTQ huyện Mường Tè xác nhận trong thời gian vừa qua,
cử tri mới nghe thông tin từ dư luận và không nêu tên trường hợp cụ thể nào phản
ánh.
Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè đã nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe với
tinh thần cầu thị; đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ và nhân viên của Chi nhánh
chấp hành nghiêm túc văn hóa Agribank và các quy định liên quan về quy tắc ứng
xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Ngân hàng.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
9. Kiến nghị 112: Cử tri thị trấn Mường Tè đề nghị: Mở thêm chi nhánh một số
ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện để có tính cạnh tranh, tạo điều kiện để Nhân
dân, doanh nghiệp vay vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo;
đồng thời đầu tư thêm cây ATM tại khu vực trung tâm huyện (khu 8) để thuận tiện cho
người dân rút tiền.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu trả lời tại Báo cáo số
608/BCC-LCH ngày 30/9/2019:
* Về kiến nghị mở thêm chi nhánh một số ngân hàng thương mại trên địa bàn
huyện Mường Tè:
Theo quy định hiện hành, việc cho phép mở rộng mạng lưới hoạt động của các
ngân hàng thương mại (thành lập chi nhánh, phòng giao dịch) thuộc thẩm quyền của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai
Châu có nhiệm vụ tham mưu và thực hiện việc chấp thuận đủ điều kiện khai trương
theo đề nghị của các ngân hàng thương mại.
Ngày 12/9/2019, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã
ban hành Văn bản số 562/LCH-TTGS, chấp thuận đủ điều kiện khai trương đối với
Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - chi nhánh Lai Châu - phòng
giao dịch Mường Tè tại Khu 8, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè.
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Như vậy, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Mường Tè hiện đã có trụ
sở hoạt động của 02 ngân hàng thương mại (gồm: Agribank Chi nhánh huyện Mường
Tè và Phòng giao dịch trực thuộc LienVietpostbank Chi nhánh Lai Châu) và Phòng
giao dịch NHCSXH huyện Mường Tè.
Thực hiện chủ trương tại Kế hoạch số 1371/KH-UBND ngày 16/7/2019 của
UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong
thời gian tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tích cực tham
mưu cho UBND tỉnh Lai Châu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép
các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân mở rộng mạng lưới tại các địa bàn
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện để Nhân dân, doanh
nghiệp dễ dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng về thanh toán
không dùng tiền mặt và vay vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói,
giảm nghèo, hạn chế tín dụng đen.
* Về kiến nghị mở thêm cây ATM tại khu vực trung tâm (khu 8) huyện Mường
Tè:
Theo báo cáo của Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè và LienVietpostbank
Chi nhánh Lai Châu, trong thời gian tới 02 đơn vị này sẽ đề nghị cấp trên trang bị
thêm cây ATM tại huyện Mường Tè để phục vụ nhu cầu giao dịch của người dân.
Kết quả: Đang giải quyết
XV. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ
TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND TỈNH KHOÁ XIV

Tổng số kiến nghị: 08
1. Kiến nghị 113: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị: Bản Nậm Củm có 100% các
hộ thuộc dân tộc Mảng, thuộc diện đặc biệt khó khăn, diện tích canh tác ít; nếu đặt
vị trí nhà máy thủy điện Nậm Củm tại khu ruộng của bản Nậm Củm (1,6 ha), Nhân
dân sẽ không có đất sản xuất nông nghiệp, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo
chuyển vị trí xây dựng nhà máy sang khu vực khác phù hợp.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019:
Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, Chủ đầu tư đã phối hợp với chính
quyền địa phương xác định diện tích ảnh hưởng của dự án; qua kiểm tra cho thấy
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diện tích nhà máy chỉ ảnh hưởng 0,5ha đất trồng lúa của người dân, với diện tích
này Nhà đầu tư đã có phương án đền bù đúng quy định và hỗ trợ đảm bảo cuộc
sống của người dân.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 114: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh xem xét không xây
dựng Thủy điện 2 tại bản Nậm Hản, xã Mường Tè; nếu xây dựng Thủy điện này sẽ ảnh
hưởng đến diện tích đất sản xuất của Nhân dân trong bản (50 ha), trường hợp xây
dựng Thuỷ điện, đề nghị có phương án tạo quỹ đất sản xuất cho Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019)
Dự án thủy điện Nậm Hản 2 có công suất thiết kế 18MW, được Bộ Công
Thương phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 5042/QĐ-BCT ngày 28/12/2018. Hiện
tại, UBND tỉnh chưa cấp chủ trương cho doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng dự án
thủy điện Nậm Hản 2. Tại giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án
thủy điện Nậm Hản 2, Sở Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến và nhận được sự đồng
thuận của các sở, ngành, UBND huyện Mường Tè, UBND xã Mường Tè và các hộ
dân bản Nậm Hản về phương án bố trí tuyến công trình dự án thủy điện Nậm Hản 2
và các ảnh hưởng của dự án thủy điện Nậm Hản 2 tới nhu cầu sử dụng đất, nước sản
xuất của Nhân dân bản Nậm Hản, xã Mường Tè. Để đảm bảo đời sống Nhân dân bản
Nậm Hản, xã Mường Tè, trong giai đoạn cấp chủ trương đầu tư, UBND tỉnh sẽ yêu
cầu nhà đầu tư có phương án cung cấp nước tưới đảm bảo không ảnh hưởng đến diện
tích đất, nước sản xuất của Nhân dân bản Nậm Hản, xã Mường Tè.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 115: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị: Bản A Chè là bản di dân ra
biên giới (17 hộ) đã được hưởng đầy đủ các chính sách. Tuy nhiên do ở xa trung tâm,
kinh phí làm nhà lớn trong khi nhà cửa đã xuống cấp, đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ
trợ thêm để Nhân dân làm nhà ở.
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UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019)
Việc hỗ trợ các chính sách cho Nhân dân bản A Chè đã được thực hiện đầy đủ
theo quy định. Trong giai đoạn 2016-2020, việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo (theo
chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) được thực hiện theo quy định tại Quyết định số
33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, UBND
tỉnh yêu cầu UBND huyện Mường Tè rà soát các đối tượng hỗ trợ của Bản A Chè đã
được phê duyệt tại các Quyết định: Số 1614/QĐ-UBND ngày 31/12/ 2015, số 535/QĐUBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh để hướng dẫn người dân thực hiện
các thủ tục hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 116: Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị: Sở Giao thông Vận tải
phối hợp Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên xem xét, mở tuyến xe khách từ huyện
Mường Tè đi huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện cho Nhân dân hai
huyện đi lại, trao đổi hàng hóa và thăm thân.
Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Công văn số 1442/SGTVT-QLVT ngày
25/11/2019)
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu đã có văn bản số 1411/SGTVT-QLVT
ngày 18/11/2019 về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách
cố định bằng xe ô tô; thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đưa vào
Biểu đồ chạy xe và Thông báo công khai đến các đơn vị, doanh nghiệp vận tải có
nhu cầu đăng ký khai thác tuyến
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đến thời điểm giám sát, chưa có đơn vị, doanh nghiệp vận tải nào đăng ký
khai thác tuyến
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 117: Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các
cơ quan chức năng phối hợp với UBND huyện Mường Tè kiểm tra lại cos ngập và
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nguy cơ sạt lở tại khu phố 9, 10, kịp thời có biện pháp giải quyết đảm bảo an toàn
cho các hộ dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019:
Hiện nay, các đơn vị đang triển khai xác định hiện trạng, tuy nhiên việc kiểm tra
cos ngập, cần có thời gian xác định cụ thể, chính xác cao độ hiện trạng, cos ngập cao
nhất lịch sử. Đồng thời, Công ty thuỷ điện Sơn La đang tiến hành thống kê, kiểm tra
các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng tại thực địa để thống nhất phương án giải quyết, báo
cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2019. Sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát,
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Tại thời điểm giám sát, đã thống nhất phương án xây kè bảo vệ khu dân cư, sử
dụng vốn còn dư của Dự án bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu. Hiện nay,
UBND huyện Mường Tè đang tiến hành các thủ tục để đầu tư theo quy định (đang trình
Sở Xây Dựng phê duyệt bổ sung dự án).
Kết quả: Đang giải quyết
Tỉnh đã bố trí vốn nhưng không thực hiện được vì thời điểm thi công trung vào
thời điểm công ty thủy điện Lai Châu tích nước (móng kè bị ngập sâu dưới nước 4 6 m).
6. Kiến nghị 118: Cử tri xã Thu Lũm kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư
nâng cấp đường ô tô từ bản Thu Lũm 2 lên khu vực Hòn Đá Trắng để thuận tiện cho
việc tuần tra biên giới và sản xuất của Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019:
Hiện nay, UBND tỉnh đang giao các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện,
thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đề nghị
UBND huyện Mường Tè rà soát sự cần thiết đầu tư, đăng ký dự án trên vào kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp,
báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
UBND huyện đã đăng ký dự án trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 119: Cử tri xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè kiến nghị: Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh xem xét, sớm thi công cầu từ trung tâm xã Pa Vệ Sủ đến đồn
Biên phòng Pa Vệ Sủ; đền bù giải phóng mặt bằng cho 06 hộ bị ảnh hưởng do thi
công tuyến đường từ trung tâm xã đến đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời tại Công văn số 1833/BCH-DA
ngày 25/11/2019:
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đề nghị cấp trên bố trí nốt số vốn còn
lại cho công trình và sẽ giải ngân cho các hộ dân trên chậm nhất trong quý I năm
2020.
Hiện nay công trình đã được Bộ tư lệnh BĐBP phê duyệt Quyết toán, trong đó
số tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng là 100 triệu đồng,
đã thực hiện chi trả cho các hộ dân trong quý I năm 2020. Số tiền còn thiếu là
22.343.986 đồng chưa được bố trí. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị cấp
trên bố trí trong năm 2020 để giải ngân cho Nhân dân.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
8. Kiến nghị 120: Cử tri xã Pa Ủ, huyện Mường Tè kiến nghị: Công ty Điện
lực Lai Châu xem xét, sớm kéo điện lưới Quốc Gia cho bản Cờ Lò và có giải pháp
hạ thế lưới điện Quốc Gia cho bản Tân Biên, bản Pa Ủ.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 3405/PCLC-TTBVPC
ngày 02/12/2019:
Các bản Tân Biên, bản Pa Ủ đã được đưa vào Kế hoạch cấp điện lưới Quốc gia
bằng dự án Cấp điện lưới Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020. Dự án được
bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các
Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí vốn cho dự án
Bản Cờ Lò: Ngay sau khi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh
Lai Châu, giai đoạn 2015-2020 được bố trí vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ đề
nghị tiếp tục đưa bản Cờ Lò- xã Pa Ủ -huyện Mường Tè vào phạm vi cấp điện trong
giai đoạn TKBVTC của dự án.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
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Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của Công ty Điện lực tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
XVI. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ
TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND TỈNH KHOÁ XIV

Tổng số kiến nghị: 07
1. Kiến nghị 121: Cử tri xã Thu Lũm, huyện Mường Tè: Đề nghị UBND tỉnh
xem xét, có chính sách hỗ trợ cho học sinh từ năm học 2020-2021 khi xã Thu Lũm
không được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP khi xã Thu
Lũm sẽ dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 05/05/2020:
UBND tỉnh đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ
trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, THCS các xã khu vực II không được hưởng chế độ
theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh dự kiến sẽ thảo luận và thông qua Nghị
quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND
tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực
II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
2. Kiến nghị 122: Cử tri bản Mù Su, bản Té Xá, bản Gò Cứ xã Mù Cả: Đề nghị
UBND tỉnh xem xét, đầu tư xây cầu bắc qua suối Nậm Ma để Nhân dân đi lại thuận
lợi. Hiện nay, không có cầu qua suối, vào mùa mưa nước lũ không đi lại được.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 05/05/2020:
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè phối hợp với các
ngành, đơn vị liên quan rà soát, làm rõ sự cần thiết đầu tư các dự án trên, sắp xếp theo
thứ tự ưu tiên, đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
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Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 123: Cử tri xã Thu Lũm: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm thi
công làm cầu La Si để thuận tiện cho người dân đi lại ra khu sản xuất (cầu cũ bị
cuốn trôi do mưa lũ năm 2018).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 05/05/2020:
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè phối hợp với các
ngành, đơn vị liên quan rà soát, làm rõ sự cần thiết đầu tư các dự án trên, sắp xếp theo
thứ tự ưu tiên, đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 124: Cử tri bản Coòng Khà, xã Thu Lũm: Kiến nghị cấp trên xem
xét, phân bổ nguồn vốn san ủi mặt bằng Á Pó Tá Cừ để bố trí chỗ ở cho các hộ dân
của bản. Hiện nay nhiều hộ trong bản con cái lớn, đã xây dựng gia đình, có nhu cầu
tách hộ nhưng không có đất để làm nhà.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 05/05/2020:
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè phối hợp với các
ngành, đơn vị liên quan rà soát, làm rõ sự cần thiết đầu tư các dự án trên, sắp xếp theo
thứ tự ưu tiên, đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 125: Cử tri xã Ka Lăng: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn
san ủi mặt bằng để sắp xếp dân cư tại các bản. Hiện nay, xã Ka Lăng đã sáp nhập
06 bản thành 03 bản. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai bản sáp nhập thành một bản
quá xa nên khó khăn trong hoạt động cộng đồng.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 05/05/2020:
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UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè phối hợp với các ngành, đơn vị
liên quan rà soát, làm rõ sự cần thiết đầu tư các dự án trên, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên,
đề xuất vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
6. Kiến nghị 126: Cử tri xã Mù Cả, huyện Mường Tè: Kiến nghị Công ty Điện
lực Lai Châu quan tâm, xem xét, kéo lưới điện lưới quốc gia cho bản Mù Su, xã Mù
Cả - là bản dãn dân ra biên giới theo chủ trương của Đảng, nhà nước.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 853/PCLC-TTBV&PC
ngày 25/3/2020:
Bản Mù Su xã Mù Cả có kế hoạch cấp điện lưới Quốc gia bằng dự án cấp điện
nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020. Dự án chưa
được bố trí kế hoạch vốn nhà nước. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai
các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án. Sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn,
Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện
các bước tiếp theo.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của Công ty Điện lực tỉnh.
Kết quả: Chờ vốn
7. Kiến nghị 127: Cử tri xã Mù Cả, huyện Mường Tè: “Tuyến đường Quốc lộ
4H đoạn qua bản Ma Kỷ đã sạt lở đường vào bản, gây nguy hiểm cho nhân dân đi
lại. Đề nghị Sở Giao thông vận tải thi công tu sửa để nhân dân đi lại thuận tiện”.
Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 339/BC-SGTVT ngày
17/3/2020:
Đây là tuyến đường dân sinh do UBND huyện Mường Tè quản lý, do đó trách
nhiệm sửa chữa thuộc UBND huyện. Tuy nhiên Sở Giao thông vận tải sẽ nghiên cứu
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đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho sửa chữa, gia cố đoạn tuyến trên và tiến
hành thực hiện khi có ý kiến chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Ngày 25/4/2020, UBND huyện Mường Tè có văn bản số 593/UBND-TH đề nghị
Sở Giao thông vận tải xem xét báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam cân đối nguồn
vốn để xử lý, khắc phục. Ngày 01/6/2020, Sở Giao thông vận tải đã có tờ trình số
782/TTr-SGTVT đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam cho phép sửa chữa vị trí trên.
Kết quả: Đang giải quyết
XVII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH KHOÁ XIV

Tổng số kiến nghị: 05
1. Kiến nghị 128: Cử tri xã Tá Bạ, huyện Mường Tè kiến nghị Bộ chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh sớm có kế hoạch điều chuyển Tổ công tác biên phòng vào cắm
tại địa bàn giữa bản Nhóm Pố giáp với ngã 3 xã Pa Ủ vì đây là địa bàn xung yếu về
an ninh trật tự, phức tạp về tệ nạn mua bán ma túy, xuất nhập cảnh trái phép.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời (tại Công văn số 1518/BCH - TM
ngày 02/7/2020):
...
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xét thấy cần thiết giữ nguyên lực lượng của Đồn BP Ka
Lăng ở tại bản Tá Bạ (vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ, vừa thực hiện tốt
nhiệm vụ quản lý toàn diện địa bàn xã Tá Pạ) không nhất thiết phải di chuyển vào bản
Nhóm Pố. Chỉ đạo Đồn BP Ka Lăng tăng cường lực lượng, phối hợp với các lực lượng,
chính quyền địa phương kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra.
Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường Tè
(tháng 10/2020):
Cử tri nhất trí với nội dung trả lời của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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2. Kiến nghị 129: Cử tri thị trấn Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh có cơ chế
tạo việc làm cho Nhân dân khu tái định cư, hiện nay đã hết các chính sách hỗ trợ
của Nhà nước, Nhân dân không có việc làm.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 03/7/2020):
Hiện nay, tỉnh Lai Châu đang thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm và đào
tạo nghề để chuyển đổi nghề nghề nghiệp cho người lao động nói chung và người lao
động thuộc khu tái định cư nói riêng, gồm các chính sách: Chính sách hỗ trợ vay vốn từ
quỹ quốc gia về việc làm; chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài: Tỉnh Lai Châu đang triển khai thực hiện theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg
ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG về
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề.
Bên cạnh đó, hàng năm, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội đã giới thiệu các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phối hợp với Trung tâm dịch
vụ việc làm tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, tuyển chọn lao
động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với hàng nghìn chỗ việc làm
trống, phù hợp với điều kiện, trình độ của người lao động trên địa bàn tỉnh.
Như vậy, hiện nay các các chính sách hỗ trợ tạo việc làm và đào tạo nghề để
chuyển đổi nghề nghề nghiệp cho người lao động đã được triển khai đầy đủ. Đề nghị
UBND huyện Mường Tè chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn Mường Tè
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để người người lao động biết và thực hiện.
Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường Tè
(tháng 10/2020):
Cử tri nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 130: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị: Theo Quyết định số
41/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Lai Châu và Văn bản số
1894/SNN-QBVR ngày 22/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, UBND cấp
xã thực hiện hợp đồng bảo vệ toàn bộ diện tích rừng thuộc trách nhiệm quản lý,
trong đó tập trung khoán cho cộng đồng dân cư. Trong quá trình triển khai thực
hiện, có 2 cách hiểu cụm từ “cộng đồng dân cư”, như sau:
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+ Cộng đồng dân cư là toàn bộ các cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường
trú hợp pháp cùng sinh sống lâu năm trong các thôn, bản bao gồm cả các hộ công
chức, viên chức và hộ kinh doanh.
+ Cộng đồng dân cư là người dân sở tại nhận bảo vệ, không có đối tượng là
công chức, viên chức và hộ kinh doanh chuyển từ nơi khác đến.
Để đảm bảo quyền lợi, đúng chính sách theo Quyết định số 41/2019/QĐUBND của UBND tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn cụ
thể hơn để UBND cấp xã dễ thực hiện.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 1339/SNNKHTC ngày 03/7/2020):
Căn cứ Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Nông nghiệp và PTNT đã
ban hành Văn bản số 1995/SNN-QBVR ngày 09/12/2019 về việc hướng dẫn công
tác hợp đồng bảo vệ rừng và xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường
rừng của UBND cấp xã.
Theo quy định tại Khoản 24, Điều 2, Luật Lâm nghiệp quy định: “Cộng đồng
dân cư bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng,
ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư tương tự và có cùng phong
tục, tập quán”.
Cộng đồng dân cư nhận hợp đồng bảo vệ rừng với UBND cấp xã phải có danh
sách các hộ gia đình trong cộng đồng tham gia nhận bảo vệ rừng kèm theo hợp đồng và
cộng đồng phải tổ chức thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng để được chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng.
Như vậy, cộng đồng dân cư bao gồm các cá nhân, hộ gia đình (hộ gia đình
nông nghiệp và phi nông nghiệp), công chức, viên chức và hộ kinh doanh cùng sinh
sống ổn định trên địa bàn thôn, bản, tổ dân phố, điểm dân cư. Cộng đồng dân cư được
UBND xã hoặc Ban quản lý rừng phòng hộ ký hợp đồng bảo vệ rừng kèm theo danh
sách các hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ rừng. Danh sách các hộ gia đình, cá
nhân trong cộng đồng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng do cộng đồng dân cư thống
nhất quyết định và các hộ gia đình, cá nhân phải trực tiếp tham gia các hoạt động bảo
vệ rừng theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Những hộ gia đình, cá nhân chỉ được nhận
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tiền dịch vụ môi trường rừng nếu có danh sách và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp
đồng đã ký kết.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè tuyên truyền
đến nhân dân về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và tiếp tục hướng dẫn để
cộng đồng dân cư và nhân dân thực hiện đúng quy định.
Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường Tè
(tháng 10/2020):
Cử tri nhất trí với nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 131: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị: UBND tỉnh phối hợp với tỉnh
Điện Biên phân định rõ ranh giới giữa khu vực bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng với huyện
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 03/7/2020):
Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên đã phối hợp
tổ chức Hội nghị hiệp thương giải quyết địa giới hành chính giữa hai tỉnh. Trong đó,
phương án giải quyết địa giới hành chính tại khu vực giáp ranh giữa bản Nậm Ngà,
xã Tà Tổng, huyện Mường Tè với xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé đã được Ủy ban
nhân dân hai tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy hai bên cho ý kiến. Trên cơ sở ý
kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đang phối
hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện các bước tiếp theo.
Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường Tè
(tháng 10/2020):
Tổ đại biểu tiếp tục theo dõi việc giải quyết nội dung cử tri kiến nghị.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
Ngày 23/8/2019, UBND hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên đã tổ chức hội nghị
hiệp thương lần thứ nhất thống nhất phương án giải quyết tranh chấp đất đai liên
quan đến địa giới hành chính. Thực hiện biên bản làm việc của UBND hai tỉnh, trong
thời gian qua, UBND huyện Mường Tè đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động
nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên đến nay, phương án của UBND hai
tỉnh mới nhận được sự đồng thuận của nhân dân bản Pa Tết, chưa nhận được sự đồng
thuận của nhân dân bản Nậm Ngà. Ngày 05/4/2021, Sở Nội vụ tiếp tục làm việc với
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UBND huyện Mường Tè, cấp ủy, chính quyền xã Tà Tổng, bí thư chi bộ và trưởng
bản các bản Nậm Ngà, Pa Tết, Pà Khà để nắm tình hình thực hiện chi trả dịch vụ môi
trường rừng và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trên cơ sở đó, ngày 28/4/2021,
Sở Nội vụ đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, cấp ủy và chính quyền hai
huyện, hai xã liên quan, bí thư chi bộ, trưởng bản Nậm Ngà. Tại buổi làm việc, các
cơ quan, đơn vị đã thống nhất tiếp tục thực hiện theo chủ trương của UBND hai tỉnh,
trong đầu tháng 5/2021, lãnh đạo Huyện ủy hai huyện Mường Tè và Mường Nhé sẽ
trực tiếp xuống đối thoại, giải thích làm rõ với nhân dân về quan điểm giải quyết địa
giới, những vấn đề sẽ thực hiện sau khi chuyển dân về tỉnh Điện Biên quản lý như
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, giao khoán
bảo vệ rừng…
Dự kiến trong quý III/2021, Sở Nội vụ hai tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị
Hiệp thương lần 2 để thống nhất phương án giải quyết; trường hợp không thống nhất
phương án giải quyết sẽ báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài Nguyên - Môi trường xem xét
giải quyết trong quý III năm 2021.
5. Kiến nghị 132: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị Công ty Điện lực Lai Châu kéo
lưới điện quốc gia vào các bản: A Mé, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng để phục vụ
sinh hoạt cho Nhân dân.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 2019/PCLCTTBV&PC ngày 03/7/2020)
Các bản A Mé, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng: Có kế hoạch cấp điện lưới Quốc
gia bằng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015
- 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt BCNCKT tại quyết định số 4295/QĐ-BCT
ngày 28/10/2016. Tuy nhiên theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của
Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà
nước giai đoạn 2016-2020, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước,
do đó chưa triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg
ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu
Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020; Dự án được bố trí
nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Hiện nay các Bộ
ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế hoạch vốn cho dự án, sau khi
dự án được bố trí kế hoạch vốn Công ty Điện lực Lai Lai Châu sẽ phối hợp với các
đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
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Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường Tè
(tháng 10/2020):
Bộ Công thương đã có văn bản nhất trí cho chuyển giai đoạn 2021 – 2025
Kết quả: Chờ vốn
XVI. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 06
1. Kiến nghị 133: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị Sở Giao thông vận tải đảm bảo
thông đường từ trung tâm xã Nậm Khao lên Cao Chải (Tà Tổng) để phục vụ nhu cầu
đi lại của Nhân dân và đảm bảo an ninh chính trị, vì xã Tà Tổng là địa bàn trọng
điểm về an ninh chính trị, hiện nay tuyến đường này thường xuyên bị sạt lở, không
đảm bảo giao thông.
Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Báo cáo số 1380/BC-SGTVT ngày
07/9/2020):
Ngày 28/8/2020 tại trụ sở UBND xã Tà Tổng huyện Mường Tè, Sở GTVT đã
phối hợp UBND huyện Mường Tè và UBND xã Tà Tổng, đã kiểm tra hiện trạng
tuyến đường Nậm Khao - Tà Tổng - Mường Nhé do Sở GTVT quản lý, vào mùa mưa
lũ xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ, Sở GTVT đã chỉ đạo kịp thời hót sạt
thông đường không có tình trạng ách tắc kéo dài, luôn đảm bảo giao thông được
thông suốt. Vấn đề cử tri phản ánh thuộc trách nhiệm của UBND huyện Mường Tè
và UBND xã Tà Tổng huyện Mường Tè.
Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mường Tè
(tháng 10/2020):
- Đoạn đường từ Nậm Khao đi Tà Tổng do Sở Giao thông vận tải quản lý. Cử tri
nhất trí với nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải.
- Đoạn đường từ Tà Tổng đi Cao Chải do UBND huyện Mường Tè và UBND
xã Tà Tổng quản lý, hiện nay vẫn đảm bảo thông suốt.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 134: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn khảo sát, thiết kế và đầu tư cầu qua suối Nậm Ngà đi bản U Na; cầu
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qua suối Nậm Dính cho bản Nậm Dính sang lớp học mầm non; cầu qua suối Nậm
Dính cho bản A Mé đi đến khu sản xuất (gồm ruộng, nương và khu chăn nuôi của
bản) để Nhân dân đi lại và sản xuất thuận tiện, an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 09/10/2020)
Đối với các kiến nghị nêu trên, đây là các cầu thuộc hệ thống giao thông nông
thôn do huyện quản lý. Hiện nay đang trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công
trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, đề nghị UBND huyện Mường Tè khảo sát,
làm rõ sự cần thiết, mục tiêu đầu tư, đề xuất danh mục đầu tư, thứ tự ưu tiên, trong
kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác do ngân sách huyện quản lý
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 135: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí
đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh ra khu sản xuất bản Nậm Hẳn để canh tác trên 10
ha ruộng lúa 2 vụ, trên 20 ha nương, bảo vệ trên 1000 ha rừng các loại.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 09/10/2020)
Đối với các kiến nghị nêu trên, đây là các cầu thuộc hệ thống giao thông nông
thôn do huyện quản lý. Hiện nay đang trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công
trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, đề nghị UBND huyện Mường Tè khảo sát,
làm rõ sự cần thiết, mục tiêu đầu tư, đề xuất danh mục đầu tư, thứ tự ưu tiên, trong
kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác do ngân sách huyện quản lý
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 136: Cử tri xã Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh xây dựng cầu qua
sông Đà sang khu sản xuất Nậm Thín, Nà Cấu của các bản Nậm Củm, Nậm Củm 2,
Mường Tè, bản Bó (Diện tích ruộng hai vụ khoảng 40 ha, còn lại là bãi chăn thả gia
súc của 04 bản).
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 09/10/2020)
Đối với các kiến nghị nêu trên, đây là các cầu thuộc hệ thống giao thông nông
thôn do huyện quản lý. Hiện nay đang trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công
trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, đề nghị UBND huyện Mường Tè khảo sát,
làm rõ sự cần thiết, mục tiêu đầu tư, đề xuất danh mục đầu tư, thứ tự ưu tiên, trong
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kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác do ngân sách huyện quản lý
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 137: Cử tri xã Bum Tở kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí vốn để
sắp xếp ổn định dân cư cho 3 bản Nậm Cấu (165 hộ), Nậm Xả (112 hộ), Chà Dì (72
hộ). Hiện nay 3 bản này nằm trên sườn dốc thiếu nước, chật hẹp và có nguy cơ sạt lở
cao; việc di dời, sắp xếp sang vị trí an toàn có tổng mức đầu tư lớn, ngân sách huyện
không đáp ứng được.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 09/10/2020)
Tại Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 24/9/2020, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ
Nông nghiệp và PTNT bố trí nguồn vốn thực hiện sắp xếp dân cư cho các bản trên
ngay trong năm 2020, hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xem xét, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
6. Kiến nghị 138: Cử tri xã Vàng San kiến nghị UBND tỉnh đầu tư xây kè chắn
lũ bảo vệ khu dân cư bản Pắc Pạ, do bản nằm dọc theo ven suối Nậm Nhọ, hằng năm
vào mùa mưa, nước lũ làm xói lở bờ suối, nhiều hộ gia đình có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 09/10/2020)
Hiện nay đang trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm
giai đoạn 2021-2025, đề nghị UBND huyện Mường Tè khảo sát, làm rõ sự cần thiết,
mục tiêu đầu tư, đề xuất danh mục đầu tư, thứ tự ưu tiên, trong kế hoạch trung hạn
giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
và các nguồn vốn khác do ngân sách huyện quản lý.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 139: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị: Trong trận lũ năm 2018, một
số hộ dân của bản Nà Hừ 2 phải di dời khẩn cấp. Hiện nay, mặt bằng làm nhà ở cho
các hộ dân đã san ủi xong nhưng chưa có hệ thống kè chống xói lở từ bờ suối vào
mặt bằng, đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí xây dựng hệ thống kè chống xói lở
để Nhân dân ổn định cuộc sống.
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UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 09/10/2020)
Một số hộ dân bản Nà Hừ 2 bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ năm 2019 (qua xác
minh là năm 2019, không phải năm 2018 như kiến nghị của cử tri), hiện tại, UBND
huyện Mường Tè đã thực hiện san ủi xong mặt bằng để làm nhà ở và bố trí 5,88 tỷ
đồng bằng nguồn vốn khắc phục lụt bão của tỉnh hỗ trợ để xây kè chống lũ, dài 126m.
Tuy nhiên, tổng chiều dài tuyến kè cần xây dựng là 1,2km với kinh phí khoảng 20 tỷ
đồng. Hiện tại UBND tỉnh đã đưa danh mục công trình trên vào danh mục công trình
cần xử lý cấp bách tại Kế hoạch Phòng chống sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn
tỉnh Lai Châu (Kế hoạch số 1730/KH-UBND ngày 24/8/2020) và đã đề nghị Bộ
Nông nghiệp và PTNT bố trí nguồn vốn thực hiện trong năm 2020, hiện nay Bộ Nông
nghiệp và PTNT đang xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
XIX. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị:
1. Kiến nghị 140: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị: Hiện nay đoạn đường từ ngã
ba Ngài Trồ đi Giàng Li Cha - Xính Xí (có chiều dài khoảng 22 km) do huyện Mường
Tè quản lý đã bị xuống cấp cần có kinh phí lớn để sửa chữa, nâng cấp nhưng ngân
sách của huyện có hạn. Để phục vụ Nhân dân đi lại, sản xuất và đảm bảo an ninh
chính trị tại địa bàn, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng
cấp đoạn đường trên.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp xây dựng công trình là cần thiết đề nghị UBND
huyện căn cứ vào thứ tự ưu tiên đề xuất trong kế hoạch vốn đầu tư chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách huyện, vốn duy tu đảm bảo
giao thông hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện.
2. Kiến nghị 141: Cử tri xã Bum Nưa kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty
Điện lực Lai Châu xem xét, dựng thêm cột điện tại bản Phiêng Kham, hiện nay có
18 hộ gia đình đang kéo dây điện từ cột về nhà từ 200 đến 500m, dây võng thấp, gây
nguy hiểm cho người đi lại.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Hiện tại bản Phiêng Kham đã được cấp điện lưới quốc gia gồm 02 cụm dân
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cư, trong đó có 01 một cụm dân (18 hộ dân) ở xa đường dây hạ thế hiện có. Qua khảo
sát của Công ty Điện lực Lai Châu, cần xây dựng mới khoảng 15 vị trí cột với tổng
chiều dài đường dây hạ thế khoảng 600m. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực
Lai Châu, báo cáo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đưa vào kế hoạch để đầu tư.
3. Kiến nghị 142: Cử tri xã Pa Vệ Sủ kiến nghị:
Kiến nghị 1: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu đầu tư hạ thế
điện lưới quốc gia cho các bản: Chà Gá, Sín Chải C, Cụm Dền Thàng của bản
Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Các bản Bản Chà Gá, Bản Sín Chải C, Cụm Dền Thàng của bản Khoang Thèn
đã có trong kế hoạch cấp điện bằng Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia
tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày
28/10/2016 của Bộ Công thương. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân
sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách
nhà nước. Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ, Dự án được bố trí nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước
ngoài. Hiện nay, các Bộ, ngành liên quan đang triển khai các thủ tục để bố trí kế
hoạch vốn cho dự án, sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo
Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực
hiện các bước tiếp theo.
+ Kiến nghị 2: UBND tỉnh xem xét lại việc tiếp tục cấp phép đầu tư các dự
án thủy điện nhỏ trên địa bàn. Vì xây dựng thủy điện sẽ ảnh hưởng đến môi trường
sinh thái, các con suối không còn suối tự nhiên, suối cạn, suối chết, diện tích rừng,
hoa màu của Nhân dân bị ảnh hưởng do nước thủy điện lên xuống thất thường.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Việc cấp phép đầu tư các dự án thủy điện trong thời gian qua được UBND tỉnh
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện đánh giá kỹ những tác động của
dự án đến môi trường sinh thái, đời sống, sản xuất của người dân... Trong thời gian
tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành
phố tiếp tục rà soát quy hoạch, cấp phép đầu tư; tăng cường công tác quản lý, kiểm
tra, thanh tra, giám sát nhằm đảm bảo mục tiêu: Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo
vệ môi trường tự nhiên và xã hội.
+ Kiến nghị 3: Kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với các nhà đầu tư các dự án
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thủy điện trên địa bàn tu sửa đường ô tô từ xã Bum Nưa đến trung tâm xã Pa Vệ
Sủ, hiện nay do xe của các công trình thủy điện chạy qua nhiều làm hư hỏng mặt
đường, Nhân dân đi lại rất khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Ngày 11/11/2020, UBND huyện Mường Tè đã có buổi làm việc và thống nhất
với các nhà đầu tư dự án thủy về việc tu sửa tuyến đường nêu trên. Để giao thông đi
lại được thuận lợi UBND huyện Mường Tè đã yêu cầu các Công ty Thủy điện sửa
chữa các đoạn đường bị xuống cấp, hư hỏng, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày
01/12/2020.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
UBND huyện Mường Tè, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã lập biên bản ngày
11/11/2020 yêu cầu các Nhà đầu tư thủy điện nằm trên tuyến Bum Nưa - Pa Vệ Sủ
(Công ty CP thủy điện Nậm Xí Lùng; Công ty CP thủy điện Việt Nam và Công ty
CP Sông Đà 705) tiến hành sửa chữa, xử lý và rải lại mặt đường, đảm bảo giao thông
thông suốt của tuyến đường. Tính đến thời điểm 15/4/2021, các Nhà đầu tư đã sửa
chữa, khắc phục xong và bàn giao đưa vào sử dụng (đoạn tuyến từ bản Phí Chi A
đến trung tâm xã Pa Vệ Sủ đã sửa chữa hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu)
+ Kiến nghị 4: Bản Chà Gá có độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở cao, đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát, có phương án đảm bảo an toàn tính mạng
và tài sản cho các hộ dân trong bản.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Ngày 24/4/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số
762/SNN-PTNT yêu cầu UBND các huyện rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí dân cư và di dân, tái định cư thủy lợi,
thủy điện. Tuy nhiên, thời điểm UBND huyện Mường Tè rà soát báo cáo, bản Chà
Gá vẫn ổn định chưa có nguy cơ sạt lở cao. Do vậy, điểm bản Chà Gá là điểm mới
phát sinh ảnh hưởng thiên tai trong năm 2020. Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân
bản Chà Gá, trong thời gian tới đề nghị UBND huyện Mường Tè đề xuất trong kế
hoạch vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn
ngân sách huyện để triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
UBND huyện Mường Tè đã thực hiện rà soát, qua rà soát bản Chà Gá trước
mắt vẫn ổn định chưa có nguy cơ sạt lở cao nên chưa thực hiện sắp xếp di chuyển.
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Để ổn định lâu dài UBND huyện Mường Tè đã đề xuất trong kế hoạch vốn đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách huyện
để triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
4. Kiến nghị 143: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị:
+ Kiến nghị 1: Hiện nay Chính phủ đã quy hoạch phát triển cây Mắc Ca tại
Tây Bắc, đề nghị UBND tỉnh sớm cho các nhà đầu tư vào huyện Mường Tè theo
hình thức liên kết với người dân để phát triển cây Mắc Ca trên địa bàn huyện.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Để khai thác tiềm năng lợi thế cũng như thúc đẩy phát triển sản xuất nông
nghiệp của tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh đã mời gọi và tạo điều kiện các doanh
nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư phát triển mắc ca trên địa bàn4. Tuy nhiên, địa
bàn nghiên cứu, khảo sát và việc đầu tư do doanh nghiệp xem xét, lựa chọn, quyết
định.
Hiện nay, tại Mường Tè UBND tỉnh đã có chủ trương cho Công ty Cổ phần
Liên Việt Lai Châu khảo sát và lập dự án trồng mới Mắc ca với quy mô trên 6.800
ha (trên địa bàn các xã Mường Tè, Bum Tở, Nậm Khao, Pa Ủ). Đối với các xã còn
lại thời gian tới UBND tỉnh, UBND huyện sẽ tiếp tục giới thiệu, mời gọi các doanh
nghiệp nghiên cứu đầu tư trên địa bàn.
+ Kiến nghị 2: UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công
trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm thanh toán tiền đền bù đất và hoa
màu của các hộ dân do làm đường sản xuất thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
thủy lợi Huổi Ngô, khu TĐC Can Hồ.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Đối với phương án bồi thường của dự án đã được thực hiện chi trả và quyết
toán theo đúng quy định; nội dung này do trong quá trình thi công Nhà thầu làm ảnh
hưởng đến một số diện tích hoa mầu của nhân dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh
Lai Châu khẩn trương đôn đốc doanh nghiệp thi công giải quyết dứt điểm kiến nghị
của người dân và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2020.

Trong năm 2020 UBND tỉnh đã cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập chủ trương đầu tư 7 dự án, phê duyệt chủ
trương đầu tư 3 dự án; đang xem xét 03 dự án về mắc ca.
4
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5. Kiến nghị 144: Cử tri xã Tà Tổng kiến nghị: UBND tỉnh xem xét có chế độ
chính sách cho cán bộ điều động, tăng cường như đối với cán bộ luân chuyển để cán
bộ được điều động, tăng cường về công tác tại cơ sở yên tâm công tác.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển là một chủ trương của Đảng
được quy định tại Quy định số 98-QĐ-TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị đã
được Tỉnh ủy và HĐND tỉnh cụ thể hóa tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 06/3/2018
và Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019. Theo đó, chính sách hỗ trợ
chỉ áp dụng đối với đối tượng là cán bộ luân chuyển nên việc áp dụng hay ban hành
chính sách cho cán bộ điều động, tăng cường là chưa có cơ sở.
6. Kiến nghị 145: Cử tri xã Nậm Khao kiến nghị: Theo Luật Giáo dục ngày
14/6/2019 quy định trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là Cao đẳng trở lên, hiện
nay có nhiều giáo viên mầm non đã học xong Đại học nhưng chưa được chuyển, xếp
ngạch lương tương đương với trình độ đào tạo, đề nghị UBND tỉnh tổ chức xét hoặc
thi nâng ngạch cho giáo viên.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Ngày 14/6/2019, Quốc Hội đã ban hành Luật Giáo dục trong đó có nhiều điểm
mới về trình độ chuẩn của giáo viên so với quy định hiện hành. Để đảm bảo việc thực
hiện thống nhất giữa Luật và các văn bản của cấp có thẩm quyền, hiện nay Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư hướng dẫn và đang trong thời gian xin ý kiến
các Bộ, ngành, địa phương (Công văn số 832/NGCBQLGD-CSNDCB ngày
17/6/2020 của Cục nhà nước và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Sau khi Thông tư được ban hành và có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tổ
chức thực hiện việc xét hoặc thi nâng ngạch giáo viên cho phù hợp.
7. Kiến nghị 146: Cử tri xã Bum Tở kiến nghị:
+ Kiến nghị 1: UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 76/2019/NĐCP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có trợ cấp ban đầu cho
cán bộ y tế và trường hợp cán bộ y tế đến nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn
có cả gia đình cùng đi theo.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
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Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3041/UBND-TH triển
khai thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về
chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng
lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, triển khai quán triệt thực hiện theo chỉ đạo
của UBND tỉnh (Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chính sách hiện hành và phạm vi dự
toán được giao trực tiếp chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng được kịp thời.
Trường hợp nguồn kinh phí được giao không đảm bảo, UBND tỉnh sẽ trình HĐND
tỉnh thống nhất bổ sung kinh phí vào tháng 12 năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị để
thực hiện chính sách đảm bảo theo quy định).
+ Kiến nghị 2: Đề án “Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh sẽ hết hạn vào
tháng 12/2020, đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành Đề án giai đoạn 2021 - 2025 để
công tác cai nghiện tiếp tục được thực hiện và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ y tế hợp
đồng.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
UBND tỉnh đã giao Sở Y tế xây dựng các phương án để tiếp tục thực hiện Điều
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh
Lai Châu, đến nay Sở Y Tế đã xây dựng Đề án trình Sở Tài chính thẩm định theo
quy định.

8. Kiến nghị 147: Cử tri xã Tà Tổng, huyện Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh
xem xét đầu tư hệ thống loa truyền thanh cho xã và sửa chữa hệ thống loa truyền
thanh của cho các bản đã đầu tư, lắp đặt nhưng không sử dụng được.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020:
Loa truyền thanh xã Tà Tổng được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp
với Quỹ Thiện Tâm (tập đoàn Vingroup) thực hiện đầu tư. Quỹ Thiện Tâm tài trợ
100% chi phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật của đài truyền thanh xã.
Hiện nay cụm loa xã Tà Tổng được đầu tư 3 cụm thu, phát thì 1 cụm hoạt
động, 2 cụm trên hệ thống không hoạt động. Để xác định nguyên nhân của tình trạng
trên và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và
Truyền thông có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị tài trợ đề nghị

101
đi kiểm tra tình hình sử dụng và đề nghị khắc phục sửa chữa đảm bảo sử dụng có
hiệu quả.
XX. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị:
1. Kiến nghị 148: Cử tri bản A Chè, xã Thu Lũm kiến nghị: Vị trí hiện tại của
bản A Chè, địa chất không đảm bảo (đất xốp, xói lở, nước mạch đùn lên nền nhà
dân), thường xuyên ẩm thấp, ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân trong bản, đề
nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét cho bản A Chè được di chuyển nơi ở sang địa
điểm mới.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
UBND tỉnh đã giao UBND huyện Mường Tè giải quyết kiến nghị của cử tri
tại văn bản số 324/UBND-TH ngày 05/02/2021. Ngày 02/4/2021, UBND huyện
Mường Tè đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra thực địa khu vực bị ảnh
hưởng và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân; huyện đang xem xét tổng
hợp danh mục dự án vào Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2. Kiến nghị 149: Cử tri các xã Thu Lũm, Pa Ủ kiến nghị: UBND tỉnh có ý kiến
với Công ty Điện lực Lai Châu sớm kéo điện lưới Quốc gia cho bản A Chè, xã Thu
Lũm và bản Cờ Lò, xã Pa Ủ.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
Bản A Chè, xã Thu Lũm thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc
gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020 được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết
định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy nhiên, kế hoạch vốn đầu tư trung hạn
giai đoạn 2016-2020 dự án chưa được bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, do
đó chưa triển khai. Hiện nay các Bộ ngành liên quan đang triển khai các thủ tục vay
vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo Quyết định số
1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được bố trí kế
hoạch vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với các đơn
vị liên quan sớm triển khai thực hiện dự án.
Đối với bản Cờ Lò, xã Pa Ủ hiện chưa có chủ trương đầu tư. Tại buổi làm
việc với Cụm điện lực và năng lượng tái tạo ngày 08/01/2021, UBND tỉnh đã thống
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nhất giao Công ty Điện lực Lai Châu bổ sung danh sách thôn, bản chưa có điện khi
có hướng dẫn của Bộ Công thương.
3. Kiến nghị 150: Cử tri xã Ka Lăng kiến nghị: Hiện nay công trình thủy lợi
Nậm Lằn đã bị mưa lũ gây sạt lở, hư hỏng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty
TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu sớm khắc phục, sửa chữa để đảm
bảo nước sản xuất và sinh hoạt cho trên 200 hộ dân của các bản: Là Ú Cò, Lé Ma,
Nhù Te.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về sửa
chữa, nạo vét và kiên cố công trình thủy lợi huyện Mường Tè (thủy lợi Mò Phì xã
Mù Cả, thủy lợi Nậm Lằn xã Ka Lăng). Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên
Quản lý thủy nông Lai Châu đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển
khai dự án.
4. Kiến nghị 151: Kiến nghị của cử tri xã Vàng San kiến nghị UBND tỉnh
nghiên cứu, xem xét, có chính sách hỗ trợ phù hợp trồng xen kẽ các loại cây trồng
dưới tán cây Quế.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
Cây Quế được nhà nước hỗ trợ 100% giống, công trồng, trồng với mật độ
5.000 cây/ha (cây cách cây 1m, hàng cách hàng 2m); thực hiện Nghị quyết số
08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 giai đoạn 2021 - 2025 chính sách hỗ trợ đã bổ
sung thêm chi phí chăm sóc, trồng dặm thêm 3 năm sau (so với chính sách cũ). Vì
vậy Nhân dân tập trung vào trồng và chăm sóc cây Quế để đạt được tỷ lệ sống,
thành rừng theo yêu cầu; Ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, không thể hỗ trợ quá nhiều
nội dung; mặt khác việc trồng xen cây trồng dưới tán Quế cần có thử nghiệm, đánh
giá để xác định loài cây trồng và hiệu quả của việc trồng xen. UBND huyện Mường
Tè chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND xã Vàng San thực hiện việc tuyên truyền,
vận động để người dân hiểu, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ diện
tích cây Quế đã trồng trên địa bàn theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
5. Kiến nghị 152: Cử tri xã Ka Lăng kiến nghị
- UBND tỉnh xem xét sớm tổ chức thi hoặc xét chuyển ngạch cho giáo viên đã
có bằng đại học để đảm bảo về chuẩn trình độ đào tạo và được xếp lương theo bằng
cấp đào tạo.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
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Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư số 01, 02,
03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ
nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở, trung học phổ thông công lập.
Ngày 12/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 971/BGDĐTNGCBQLGD về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ
thông công lập. Trong đó, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ
và UBND các huyện, thành phố, chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
Sau khi chuyển hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho giáo viên theo
các Thông tư trên, Sở Nội vụ sẽ sớm tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức thăng
hạng cho giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
- Có văn bản thực hiện chế độ đối với giáo viên giảng dạy cho học sinh khuyết
tật các lớp hoà nhập cho người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công
lập trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1686/SGDĐT-GDTH ngày
27/9/2019 về việc hướng dẫn một số nội dung giáo dục hòa nhập đối với học sinh
khuyết tật trong trường công lập từ năm học 2019-2020 và Công văn số
1587/SGDĐT-TCCB ngày 16/9/2019 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với
công chức, viên chức, người lao động và người học trong ngành giáo dục và đào tạo.
Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số
896/UBND-VX ngày 08/4/2021 chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện,
thành phố chỉ đạo Phòng GD&ĐT, Phòng Tài chính và các cơ sở giáo dục thuộc địa
bàn quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho
nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập
theo đúng quy định hiện hành.
- Có văn bản hướng dẫn để xem xét cho một số con em người dân tộc Kinh
đang sinh sống, có hộ khẩu tại các xã đặc biệt khó khăn được học ở Trường THPT
DTNT Ka Lăng theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, vì các hộ gia đình từ miền xuôi lên sinh sống và công tác lâu
dài tại các xã thuộc vùng tuyển sinh của trường.
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UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 897/UBND-VX ngày 08/4/2021 chỉ đạo
Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển sinh con em người dân tộc Kinh đang sinh
sống, có hộ khẩu tại các xã Ka Lăng và các xã lân cận vào học tại Trường THPT
DTNT Ka Lăng; chế độ của học sinh người dân tộc Kinh học tại trường Ka lăng
được thực hiện theo quy định hiện hành.
6. Kiến nghị 153: Cử tri xã Can Hồ kiến nghị:
- Nghiên cứu, trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp với
Nhân dân và học sinh tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
Theo quy định tại Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND
tỉnh thì các xã đạt chuẩn nông thôn mới cơ bản có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được
đầu tư đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân; thu nhập
bình quân đầu người năm 2021 đạt 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới
12%. Trong quá trình kiểm tra các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm
2021 (trong đó có xã Can Hồ), các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND
huyện, UBND các xã cần tập trung, chăm lo đến phát triển kinh tế, cải thiện đời sống
của người dân bằng cách thay đổi phương thức, tư duy sản xuất cho người dân, lấy
người dân làm trung tâm, phát triển kinh tế địa phương dựa trên nội lực và bằng các
chính sách hỗ trợ (tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Mường Tè và xã Can
Hồ ngày 29/3/2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện
Mường Tè phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, thay thế một số diện
tích khai hoang lúa 01 vụ có hiệu quả thấp sang trồng cây Sa nhân tím dưới tán rừng
hoặc trồng cây mắc ca,…; đồng thời tiếp tục giữ những diện tích rừng hiện có).
Về chính sách hỗ trợ đời sống, hiện nay, Trung ương, Tỉnh đang có nhiều
chính sách hỗ trợ nhân dân như: chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14
ngày 18/11/2019 của Quốc hội, tỉnh Lai Châu đã ban hành các chính sách hỗ trợ
người dân đặc biệt là các chính sách về phát triển nông nghiệp như: Chính sách hỗ
trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số
13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh; Chính sách hỗ trợ phát triển
sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/01/2020; Đề
án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên
địa bàn tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019; Đề
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án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai
Châu giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày
11/12/2019; chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 20212025 theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngay 22/3/2021, UBND tỉnh đang
hướng dẫn, cụ thể hóa các chính sách trên để áp dụng ngay trong năm 2021.
Về chính sách hỗ trợ cho học sinh: Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang
phối hợp cùng các sở, ngành và các trường THPT tổ chức rà soát, đánh giá mức độ
khó khăn của các hộ dân có con em là học sinh đang hưởng chính sách quy định tại
Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012, báo cáo UBND tỉnh xem xét
để việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ học sinh đảm bảo công bằng, phù
hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
- Chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT xem xét lại
việc hỗ trợ đền bù cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi xây dựng các công trình
thủy lợi Huổi Ngô (hộ gia đình các ông: Lỳ Gạ Tự; Lỳ Phù Giá); công trình thủy
điện Lai Châu (các hộ gia đình ông: Lý Xạ Hừ, Lý Lòng Dé, Vàng Go Cà, Lý Pó
Hừ). Kiến nghị này đã được trả lời tại Báo cáo số 819/BC-BQLDA ngày 02/7/2019
nhưng chưa được các hộ gia đình trên nhất trí.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
- Đối với kiến nghị của ông Lỳ Gạ Tư, Lỳ Phù Giá (Lý Phu Giá) kiến nghị
thuộc công trình thủy lợi Huổi Ngô: Diện tích đất của ông Lỳ Gạ Tư, Lỳ Phù Giá
(Lý Phu Giá) được Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Tài nguyên và môi trường
tỉnh Lai Châu đo đạc diện tích đất cụ thể: Ông Lỳ Gạ Tư thửa số 04 là: 4358,1 m2.
Ông Lỳ Phù Giá (Vợ Vàng Trùy Xá) thửa số 7 là: 1.654 m2, thửa số 9 là: 1.201,7 m2,
thửa số 10 là: 2.169,7 m2 và được UBND xã Can Hồ xác minh là đất nương. Sau khi
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Tè thẩm định và có Công văn số
10/CV-TNMT ngày 12/4/2018 về việc đề nghị kiểm tra, rà soát, xác minh lại nguồn
gốc sử dụng đất để thực hiện giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Huổi Ngô gửi
Ban Quản lý rừng phòng hộ trung tâm huyện Mường Tè kiểm tra, rà soát, xác minh
lại nguồn gốc sử dụng đất theo hồ sơ địa chính thì diện tích đất của ông Lỳ Gạ Tư,
Lý Phu Giá (Vợ Vàng Trùy Xá) thuộc Tiểu khu 311 khoảnh 2 lô 9, thửa số 102 tờ
bản đồ 5 đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày
13/11/2013 cho Ban Quản lý rừng phòng hộ trung tâm huyện Mường Tè quản lý nên
không được bồi thường, loại đất này là RPK (rừng phòng hộ).
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- Đối với kiến nghị của các hộ gia đình các ông: Lý Xạ Hừ, Lý Lòng Dé, Vàng
Go Cà, Lý Gió Hừ kiến nghị bồi thường thuộc vùng ngập lòng hồ thủy điện Lai Châu.
+ Đối với kiến nghị của ông Lý Xạ Hừ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA
đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh xử lý. Ngày 22/01/2021 Ban QLDA
đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Lai Châu đã trả lời cho ông Lý Xạ
Hừ tại Công văn số 69/BQLDA-KT ngày 22/01/2021 và đến nay ông Lý Xạ Hừ
không còn kiến nghị nữa.
+ Đối với kiến nghị của các ông Lý Lòng Dé, Vàng Go Cà, Lý Gió Hừ về việc
thiếu cây cối hoa màu nằm dưới vùng ngập thủy điện Lai Châu: Trước khi tích nước
lòng hồ thủy điện Lai Châu, Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu
đã phối hợp cùng UBND xã Can Hồ và Công ty cổ phần công nghệ Tài nguyên và
Môi trường họp với nhân dân bản Nậm Thú, làm biên bản chốt số liệu đất đai, tài sản
vật kiến trúc, cây cối hoa màu dưới cos ngập 297,63 m. Vì vậy sau ngày chốt số liệu
theo nội dung biên bản làm việc thì các hộ gia đình trên kiến nghị là không có cơ sở.
7. Kiến nghị 154: Cử tri xã Mù Cả kiến nghị: Tập đoàn Hưng Hải là chủ đầu
tư thủy điện Pắc Ma hứa sẽ hỗ trợ gạo 3 năm cho người dân bị thu hồi đất sản xuất
nhưng đến nay chưa hỗ trợ. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Tập đoàn Hưng
Hải bố trí buổi đối thoại với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mù Cả để giải quyết
vấn đề này trước khi đóng đập tích nước thủy điện.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
UBND tỉnh đã có ý kiến với Công ty Cổ phần thủy điện Pắc Ma (Chủ đầu tư
dự án thủy điện Pắc Ma) về kiến nghị của cử tri xã Mù Cả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng
bởi dịch Covid-19 nên tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, việc
thực hiện cam kết của Công ty đến nay chưa thực hiện được. Hiện phía Công ty đang
nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để phát điện theo đúng thời gian quy định
và bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân theo cam kết.
8. Kiến nghị 155: Cử tri các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tân
Uyên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND
các huyện sớm triển khai hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQHĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh để có cơ sở thực hiện.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021):
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Ngày 08/9/2020, liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã ban hành hướng dẫn
số 135/CVLN-SNV-STC về hướng dẫn một số nội dung Nghị quyết số 14/2020/NQHĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh.
______________________

