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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: 16 

1. Kiến nghị 01: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

Bồi thường di dân TĐC tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm đối với 7 hộ dân thuộc diện 

di dân phi nông nghiệp đã mượn đất của xã để làm nhà tạm nhưng đến nay các hộ 

trên không di chuyển và chưa trao trả lại đất cho xã. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Ban QLDA Bồi thường di dân TĐC tỉnh đã có Biên bản thống nhất 03 bên 

(Ban QLDA TĐC; UBND xã và các hộ dân) và giao cho UBND xã thực hiện. Tuy 

nhiên, đến nay các hộ dân vẫn chưa chấp hành (Ban QLDA TĐC đã ra thông báo 03 

lần bằng văn bản và đã làm việc với UBND huyện Nậm Nhùn; Phòng Giáo dục huyện 

Nậm Nhùn; UBND xã Mường Mô). Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân 

huyện Nậm Nhùn chỉ đạo UBND xã Mường Mô xử lý dứt điểm đối với các hộ mượn 

đất theo đúng nội dung cam kết mượn đất của các hộ 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): 

Sau khi cử tri kiến nghị, Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã phối 

hợp với UBND huyện, UBND xã tiến hành họp với 7 hộ dân và yêu cầu trả lại đất cho 

xã. Đến thời điểm giám sát, đã có 02 hộ trả lại đất, hiện còn 05 hộ chưa trả đất, Ban 

QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh cam kết sẽ phối hợp với UBND huyện, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND xã giải quyết xong trước 31/12/2016. 

                                           
1 Nội dung trả lời cập nhật đến 31/5/2021 
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Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

2. Kiến nghị 02: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét cho 

san gạt khu vực tà luy gần kề với UBND xã do vào mùa mưa thường sạt lở gây nguy 

hiểm cho cán bộ và Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Đối với phần Taluy phía sau UBND xã, Ban Quản lý dự án bồi thường di dân 

TĐC tỉnh đã cho đổ bê tông thành gờ chắn cát để ngăn cát trôi vào mùa mưa. Công 

trình đã ổn định qua 02 mùa mưa. Do đó không cần thiết phải xử lý kè do nguồn kinh 

phí của tỉnh còn hạn hẹp. 

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): 

Để tránh bị sạt lở, Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã yêu cầu nhà 

thầu thi công kè bằng rọ đá và kè bao cát (bậc 02 taluy). Tuy nhiên, tại thời điểm giám 

sát, phần kè bao cát không đảm bảo và đã bị sạt. Ban QLDAĐTXD các công trình 

NN&PTNT tỉnh cam kết tiếp tục yêu cầu nhà thầu khắc phục trước 31/12/2016. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

3. Kiến nghị 03: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

bồi thường di dân TĐC tỉnh cắm mốc ở các điểm TĐC khu giải phóng mặt bằng để 

Nhân dân biết. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Đối với các mặt bằng, việc san ủi thi công thực hiện trong mốc chỉ giới đền bù 

giải phóng mặt bằng. Do đó việc xác định ranh giới mặt bằng được phân định theo 

phạm vi mặt bằng đã thi công. Việc cắm mốc chỉ giới là không cần thiết. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

4. Kiến nghị 04: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

bồi thường di dân TĐC tỉnh xem xét sớm kiểm tra và đo bổ sung diện tích dưới cos 

ngập cho Nhân dân, hiện nay mực nước đã vượt qua so với mức đo trước kia của 

Ban TĐC tỉnh gây ảnh hưởng tới diện tích nương của Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 
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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 đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh tiếp tục rà 

soát và đo đạc bổ sung cho Nhân dân. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

5. Kiến nghị 05: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

bồi thường di dân TĐC tỉnh xem xét cho sửa chữa lại đường nước sinh hoạt cho cụm 

3 bản: Pa Mô, Nậm Hài, Km41; kéo điện lưới cho 11 hộ dân trong bản; xây dựng lan 

can đường xuống bến đò cho bản Pa Mô. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Việc thi công đường nước sinh hoạt hiện nay đã xong, đã bàn giao đưa vào sử 

dụng, đến thời điểm hiện tại, các hộ dân đã sử dụng bình thường; Việc kéo điện lưới 

cho 11 hộ dân bản Pá Mô: Hiện nay đã thi công xong, Ban QLDA bồi thường di dân 

tái định cư tỉnh đang làm thủ tục để đóng điện cho 11 hộ; Việc xây dựng lan can 

đường xuống bến đò: Trong quá trình thi công đã đổ bê tông gờ chắn lốp và có cọc 

tiêu, chỉ giới để tăng mức cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống hộ lan mềm là không cần thiết. 

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 thực tế, đường nước sinh hoạt cho 3 bản nêu trên đã được Ban 

QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ sinh 

hoạt của Nhân dân. Về việc cấp điện cho các hộ dân bản Pá Mô: ngày 5/11/2016 Chi 

nhánh điện lực huyện Nậm Nhùn đã đóng điện phục vụ Nhân dân. Đối với kiến nghị xây 

lan can đường xuống bến đò cho bản Pá Mô: hiện nay 2 bên đường đã được đổ bê tông 

gờ chắn và có cọc tiêu, chỉ giới để tăng mức cảnh báo cho người và phương tiện tham gia 

giao thông.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

6. Kiến nghị 06: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

bồi thường di dân TĐC tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri bản Tổng Pịt, cụ 

thể: Xem xét sớm hoàn thiện mặt bằng để các hộ dân còn lại trong bản di dân ra khu 

tái định cư mới. Lắp đường nước sinh hoạt, kéo điện lưới, xây dựng trường lớp học 

cho bản để các cháu học sinh kịp thời vào năm học mới. Sớm chi trả tiền đền bù cho 
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11 hộ gia đình trong bản khi thi công tuyến đường từ cầu 43 lên xã Nậm Chà. Xem 

xét có biện pháp giải quyết việc các hộ dân thuộc diện di dân tự do nhưng đến nay 

vẫn không đi, trong khi đó các khoản đền bù Nhà nước đã chi trả đầy đủ, song các 

hộ này vẫn tự ý đi phát nương, trồng cây tại một số khu vực tại địa bàn xã. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Dự án sắp xếp dân cư bản Tổng Pịt do Uỷ ban nhân dân huyện Nậm Nhùn làm 

Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Nậm Nhùn đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Đối với nội dung sớm chi trả tiền đền bù cho 11 hộ gia đình trong bản khi thi 

công tuyến đường từ cầu 43 lên xã Nậm Chà: Giao Ủy ban nhân dân huyện Nậm 

Nhùn chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện rà soát phương án bồi thường và chi trả 

theo đúng quy định. 

Đối với các hộ dân di chuyển tự nguyện của xã Mường Mô, hiện nay Ban 

Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư tỉnh đã cơ bản thực hiện xong công tác 

bồi thường đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi và các khoản hỗ trợ, Ban 

đã có quyết định di chuyển dân ra khỏi địa bàn xã theo quy định (có xác nhận tiếp 

nhận của nơi di chuyển đến). Tuy nhiên, đến nay còn một số hộ dân đã nhận tiền 

nhưng không cắt khẩu và có nguyện vọng ở lại địa bàn xã. Ban sẽ phối hợp với Ủy 

ban nhân dân huyện Nậm Nhùn, xã Mường Mô tuyên truyền, vận động các hộ dân 

này thực hiện di chuyển theo đúng quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Nậm 

Nhùn chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã Mường Mô tăng 

cường công tác quản lý đất đai, không để các hộ dân tự ý phát nương tại địa bàn xã. 

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 sắp xếp dân cư bản Tổng Pịt, do UBND huyện Nậm Nhùn làm chủ đầu 

tư, đến nay đã bố trí đất ở cho 63/67 hộ, hiện còn 04 hộ; UBND huyện đang chỉ đạo 

nhà thầu san gạt mặt bằng bố trí đất ở cho 04 hộ còn lại xong trước 31/12/2016. Đối 

với công trình nước sinh hoạt, điểm trường học đã được đầu tư xây dựng, huyện cam 

kết hoàn thành trước 31/12/2016. Về đề nghị kéo đường điện, UBND huyện đã đề 

nghị Công ty điện lực Lai Châu bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng kéo điện phục vụ 

Nhân dân.  



5 

 

Đối với nội dung sớm chi trả tiền đền bù cho 11 hộ gia đình, UBND huyện đã chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn lập phương án đền bù, bồi thường đang trình UBND tỉnh phê 

duyệt giá đất dự án. Đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt, do đó huyện chưa có cơ sở thực 

hiện phương án đền bù, bồi thường. 

Đối với các hộ dân di chuyển tự nguyện của xã Mường Mô, Ban QLDAĐTXD các 

công trình NN&PTNT tỉnh đã cơ bản thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và đã có 

quyết định di chuyển dân ra khỏi địa bàn xã theo quy định (có xác nhận tiếp nhận của nơi 

di chuyển đến). Tuy nhiên, đến nay còn một số hộ dân đã nhận tiền nhưng không cắt khẩu 

và có nguyện vọng ở lại địa bàn xã. Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh cam 

kết sẽ phối hợp với UBND huyện, UBND xã Mường Mô tuyên truyền, vận động các hộ 

dân thực hiện di chuyển theo đúng quy định.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

7. Kiến nghị 07: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 

chức năng giải quyết kiến nghị của cử tri bản Cang về các nội dung sau: Kiểm tra 

và có giải pháp khắc phục đối với các tàluy xung quanh mặt bằng và đường vào bản, 

hiện tại nhiều chỗ đã bị sạt lở sát với các hộ dân gây nguy hiểm cho các gia đình. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư tỉnh 

kiểm tra và cho ý kiến chỉ đạo, hiện nay Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái 

định cư tỉnh đang làm các thủ tục để tiến hành thi công. 

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 xác minh thực tế, Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã chỉ 

đạo nhà thầu tiến hành kè các điểm sụt, sạt phía taluy âm trên tuyến đường vào bản, đảm 

bảo hoàn thành trước 30/11/2016.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

8. Kiến nghị 08: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 

chức năng sớm thanh toán 30% số tiền hỗ trợ làm nhà còn giữ lại của Nhân dân bản 

Km41; kiểm tra và đo bổ sung diện tích dưới cos ngập cho Nhân dân, hiện nay mực 

nước đã vượt qua so với mức đo trước kia của Ban TĐC tỉnh gây ảnh hưởng tới diện 

tích nương của Nhân dân Bản Km 41. 
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Đến nay, Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh đã chi trả đầy đủ số tiền hỗ 

trợ làm nhà cho Nhân dân Bản Km41. 

Đối với nội dung kiểm tra và đo bổ sung diện tích dưới cos ngập cho Nhân 

dân: UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh tiếp tục rà 

soát và đo đạc bổ sung 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): 

Đến thời điểm giám sát, Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã chi 

trả đầy đủ số tiền hỗ trợ làm nhà cho Nhân dân Bản Km41. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

9. Kiến nghị 09: Cử tri thị trấn Nậm Nhùn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 

quan chức năng: Làm rãnh thoát nước phía sau dãy nhà trên đường 13,5m; sớm chi 

trả tiền đền bù diện tích ruộng, nương dưới cos ngập đã được đo nhưng đến nay vẫn 

chưa thanh toán cho Nhân dân bản Nậm Nhùn. Chi trả tiền hỗ trợ làm nhà trong 

chương trình TĐC xen ghép bản Noong Kiêng đối với 2 hộ gia đình ông Lò Văn Dứ 

và Lò Văn Dưỡng, hiện nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

UBND tỉnh tiếp thu, sẽ chỉ đạo UBND các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè và 

Ban QLDA Bồi thường di dân TĐC tỉnh giải quyết các thắc mắc của cử tri. 

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 cử tri kiến nghị, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra, xác minh việc đề nghị 

xây rãnh thoát nước phía sau dãy nhà trên đường 13,5m. Qua xem xét, việc xây rãnh thoát 

nước là không cần thiết, không nguy hiểm đến nhà dân và công trình. Về kiến nghị sớm 

chi trả tiền đền bù diện tích ruộng, nương dưới cos ngập đã được đo đạc. Đến thời điểm 

giám sát, Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã chi trả xong số tiền đền 

bù cho Nhân dân. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

10. Kiến nghị 10: Cử tri huyện Mường Tè, thành phố Lai Châu, huyện Nậm 
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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 rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

11. Kiến nghị 11: Cử tri xã Nậm Hàng đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ 

trương chia tách 2 bản Lồng Ngài, Nậm Lay thuộc xã Nậm Hàng về xã Nậm Pì (2 

bản này rất gần bản Ma Sang, khoảng 10 km). Và từ 2 bản trên về trung tâm xã Nậm 

Hàng đường đi lại khó khăn (dài gần 80km), rất khó cho việc xây dựng đường nông 

thôn mới của xã. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Việc chuyển hai bản Lồng Ngài, Nậm Lay, xã Nậm Hàng về xã Nậm Pì quản 

lý có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã. Ngày 23/6/2015, Bộ 

Nội vụ đã ban hành văn bản số 2660/BNV-CQĐP về việc thành lập, giải thể, nhập, 

chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trong đó có nội dung "đề nghị 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc trình Chính phủ hồ 

sơ, đề án thành lập, giải thể, chia, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã cho đến khi có văn bản mới". Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ, 

trước mắt giữ nguyên hiện trạng hai Bản trên. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

12. Kiến nghị 12: Cử tri xã Nậm Hàng đề nghị UBND tỉnh xem xét chia tách 

bản Nậm Cầy thành 2 bản, sớm thành lập bản Huổi Van II, làm mặt bằng bản mới 

cho bản Huổi Van II, để Nhân dân bản sống tập trung hơn. 
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Tại Báo cáo số 329/BC-SNV ngày 27/3/2014 của Sở Nội vụ thẩm định phương 

án chia tách, thành lập bản thuộc các xã của các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn tỉnh 

Lai Châu: Hiện nay, UBND huyện Nậm Nhùn chưa bố trí được mặt bằng mới (bản 

Huổi Van II dự kiến chia tách), do đó Nhân dân chưa ra định cư nên chưa thực hiện 

việc chia tách, thành lập bản. 

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): 

Việc chia tách bản Nậm Cầy xã Nậm Hàng thành 2 bản và thành lập bản Huổi Van 

II. UBND huyện Nậm Nhùn đã tiến hành khảo sát, qua khảo sát: việc chia tách bản thời 

điểm hiện nay là chưa cấp thiết, huyện sẽ đề nghị tỉnh cho chia tách trong giai đoạn 2020-

2025. Đối với kiến nghị sớm thành lập bản Huổi Van II, làm mặt bằng bản mới cho bản 

Huổi Van II. Qua giám sát, UBND huyện đã tiến hành khảo sát, xác định vị trí điểm đến. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã trình UBND tỉnh thẩm định phê duyệt dự án bố trí sắp xếp 

ổn định dân cư bản Huổi Đanh, Huổi Van II xã Nậm Hàng ra khỏi vùng có nguy cơ sạt 

lở cao gắn với việc bảo vệ rừng và xây dựng nông thôn mới, đến nay chưa được UBND 

tỉnh phê duyệt (Tờ trình số 403/TTr-UBND ngày 02/12/2014). 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

13. Kiến nghị 13: Cử tri xã Nậm Chà đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu có dự 

án di, dãn dân bản Nậm Chà, Táng Ngá thành 2 bản để tạo điều kiện, thuận lợi về 

quản lý dân cũng như việc bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Do nhu cầu đầu tư các dự án sắp xếp dân cư, dãn dân của tỉnh rất lớn, hiện nay 

Trung ương và ngân sách tỉnh chưa đảm bảo để triển khai; mặt khác dự án phải nằm 

trong quy hoạch sắp xếp dân cư và bố trí được nguồn vốn mới được triển khai. Giao 

UBND huyện Nâm Nhùn kiểm tra, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

tổ chức kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương 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): 

Qua giám sát, UBND huyện đã đưa nội dung kiến nghị trên vào kế hoạch trung 

hạn và sẽ triển khai thực hiện khi được phê duyệt chủ trương đầu tư của tỉnh. 
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Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

14. Kiến nghị 14: Cử tri xã Mường Mô và thị trấn Nậm Nhùn đề nghị UBND 

tỉnh xem xét sớm chia tách bản Mường Mô, xã Mường Mô; bản Nậm Nhùn, Noong 

Kiêng thuộc thị trấn Nậm Nhùn thành 2 bản; sớm cho thành lập bản và bộ máy của 

bản thuộc khu tái định cư phi nông nghiệp thị trấn Nậm Nhùn. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ thẩm định phương án, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến. 

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): 

Việc đề nghị chia tách bản Mường Mô, xã Mường Mô; bản Nậm Nhùn, bản 

Noong Kiêng thị trấn Nậm Nhùn huyện Nậm Nhùn thành 2 bản: Đến thời điểm giám 

sát, Sở Nội vụ đã báo cáo UBND tỉnh và thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định tại kỳ họp thứ 4. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

15. Kiến nghị 15: Cử tri xã Nậm Manh đề nghị UBND tỉnh sớm có quyết định 

dồn dân Nậm Pồ ở tập trung tại bãi Nậm Pang. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng dự án cụ thể gửi Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt khi 

đảm bảo các điều kiện và phù hợp theo quy hoạch sắp xếp dân cư. 

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): 

UBND huyện đã rà soát, đề xuất di chuyển trong kế hoạch trung hạn của huyện (giai 

đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2017), Tuy nhiên, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh 

sớm có văn bản cho chủ trương lập dự án để huyện thực hiện theo quy định. 

Kết quả rà soát: Chưa giải quyết xong 

16. Kiến nghị 16: Cử tri xã Nậm Chà đề nghị bổ sung 2 công chức cho xã 

Nậm Chà, hiện nay đang thiếu 1 Trưởng Công an, 1 văn phòng Ủy ban nhân dân xã 

để đảm bảo công việc của xã hiện nay. 
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016: 

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Quyết định số 

41/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, 

bố trí chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp xã Nậm Chà còn thiếu các chức danh 

công chức theo quy định, thẩm quyền bố trí, sắp xếp công chức cấp xã thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn (quy định tại Quyết định số 

16/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

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 UBND huyện, năm 2015 huyện đã bố trí 01 công chức Văn 

phòng - Thống kê cho xã, hiện nay còn thiếu Trưởng công an xã, UBND huyện đã 

trình phương án xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện để sớm kiện 

toàn chức danh Trưởng Công an xã.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

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: 16 

1. Kiến nghị 17: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

tái định cư tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn) xem xét xử lý sạt lở khu vực tà luy phía sau UBND 

xã, do bị sạt lở vùi lắp cống, rãnh thoát nước, đất cát tràn vào sân UBND xã. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Hiện tượng bị sạt lở khu vực tả luy phía sau UBND xã Mường Mô làm vùi lắp 

cống rãnh thoát nước, đất tràn vào sân UBND xã là do thiên tai mưa lũ, tuy nhiên 

hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã chỉ đạo nhà thầu sửa chữa, khắc phục xong. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

2. Kiến nghị 18: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

tái định cư tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn) xem xét, giải quyết dứt điểm việc 07 hộ dân tái định 
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cư phi nông nghiệp trước đây được Ban TĐC tỉnh cho mượn đất để làm nhà ở đến 

nay không chịu di chuyên, bàn giao mặt bằng cho xã, gồm các hộ sau: 

(1). Nguyễn Minh Tân - GV Trường TH Mường Mô. 

 (2). Lê Thị Miện - GV Trường TH Mường Mô. 

 (3). Vũ Đình Thảnh - GV Trường TH Mường Mô. 

 (4). Hỏ Văn Tượng - GV Trường TH Nậm Chà. 

 (5). Nguyễn Thanh Đóa - Hộ kinh doanh. 

 (6). Triệu Khắc Quỳnh - Hộ kinh doanh. 

 (7). Lý Kiến Váy - Hộ kinh doanh. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

 UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền xã Mường Mô làm 

việc với các hộ dân trước đây đã mượn đất để xây dựng nhà tạm, yêu cầu di dời đến 

khu tái định cư theo đúng cam kết, trả lại đất cho UBND xã Mường Mô quản lý. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

3. Kiến nghị 19: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

tái định cư tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn) xem xét, sớm giải quyết dứt điểm việc đo đạc, kiểm 

đếm, đền bù diện  tích đất nương trên cos ngập của các hộ di cư tự nguyện. Giải 

quyết, trả lời đơn thư khiếu nại của một số hộ dân TĐC tự nguyện đã gửi Ban TĐC 

tỉnh từ năm 2014 đến nay. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Do diện tích đất trên cos của các hộ TĐC tự nguyện rất lớn. Bình quân mỗi hộ 

khoảng 04ha và xảy ra tranh chấp nhiều nên hiện nay Ban đang tiếp tục phối hợp với 

UBND xã Mường Mô, đơn vị đo đạc tiến hành rà soát và đo đạc cụ thể từng hộ nên 

việc này vẫn đang triển khai. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ đo đạc, 

kiểm đếm, đền bù diện tích đất nương trên cos ngập của các hộ di cư tự nguyện. Về 

đơn thư khiếu nại của một số hộ dân TĐC tự nguyện gửi Ban, Ban đã mời các hộ lên 

Phòng tiếp dân của Ban và đã lập biên bản để giải quyết. 
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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, Ban QLDAĐTXD 

các công trình NN&PTNT tỉnh đang phối hợp với UBND xã và đơn vị đo đạc được 

70% diện tích đất nương trên cos ngập (đo xong 6/7 bản, hiện còn bản Mường Mô 

chưa đo đạc xong). Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh cam kết sẽ đo 

đạc, kiểm đếm xong trước 31/12/2016 và chi trả đền bù cho Nhân dân trong năm 

2017. Đối với đơn khiếu nại của các hộ dân, Ban đã trả lời dứt điểm đơn thư khiếu 

nại của các hộ dân tái định cư tự nguyện gửi đến từ năm 2014 đến nay. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

4. Kiến nghị 20: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

tái định cư tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn) xem xét mở 02 tuyến đường giao thông từ bản Giẳng 

và bản Nậm Khao xuống bến đò khu vực lòng hồ Thủy điện Lai Châu. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra  thực địa, xem xét 

tính hiệu quả của dự án, báo cáo UBND tỉnh đầu tư dự án khi cân đối được nguồn vốn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

5. Kiến nghị 21: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

tái định cư tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn) kiểm tra, xem xét khe suối Huổi Xí, mỗi khi mưa, lũ 

về gây sạt lở, ùn tắc, tạo thành ao, hồ đe dọa đến mặt bằng TĐC bản Giẳng. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Mặt bằng TĐC bản Giẳng đã xây dựng xong đưa vào sử dụng tuy nhiên do 

mưa lũ gây xói lở ảnh hưởng đến dân cư, hiện nay Ban đã huy động nhà thầu kè rọ 

đá để đảm bảo an toàn cho Nhân dân trong bản. 

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 xác minh thực tế, Ban 

QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã kiểm tra và chỉ đạo nhà thầu thi 

công kè rọ đá đảm bảo an toàn cho mặt bằng khu tái định cư. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 
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6. Kiến nghị 22: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

tái định cư tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn) xem xét, sớm giải quyết việc đền bù diện tích dưới 

cos ngập của một số hộ dân ở các bản còn tồn đọng, đến nay chưa được giải quyết. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Hiện nay ban đã phê duyệt xong phương án đền bù và làm thủ tục rút tiền để 

giải ngân, tuy nhiên khi tiến hành giải ngân thì UBND xã Mường Mô đề nghị tạm 

dừng việc chi trả để kiểm tra lại diện tích đất đã được UBND huyện Nậm Nhùn thu 

hồi đợt 4. Ban sẽ phối hợp với UBND xã Mường Mô để chi trả tiền đền bù cho các 

hộ dân còn tồn đọng. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

7. Kiến nghị 23: Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA 

tái định cư tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn) xem xét, đền bù điện tích đất của một số hộ dân bị 

thu hồi để làm nghĩa địa ở các bản. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Hiện nay Ban đã phê duyệt phương án đền bù công trình nghĩa địa Mường Mô, 

tuy nhiên khi tiến hành đi chỉ trả cho các hộ thì UBND xã Mường Mô đề nghị tạm 

dừng chỉ trả để kiểm tra lại diện tích đất. Ban sẽ phối hợp với UBND xã Mường Mô 

để chỉ trả tiền đền bù cho các hộ dân còn tồn đọng. 

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 Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh, Ban đã phê 

duyệt xong phương án đền bù đối với các dự án trên và làm thủ tục rút tiền để giải ngân. 

Tuy nhiên, UBND xã đề nghị tạm dừng việc chi trả để kiểm tra lại diện tích đất đã được 

UBND huyện thu hồi đợt 4 và diện tích đất dự kiến thu hồi làm nghĩa địa. Ban 

QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh cam kết sẽ phối hợp với UBND xã Mường 

Mô chi trả tiền đền bù cho các hộ dân xong trước 31/12/2016. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 
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8. Kiến nghị 24: Cử tri xã Nậm Manh kiến nghị Ban QLDA Thủy điện Sơn La 

và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xem xét đền bù do ảnh hưởng mở đường công vụ vào khu vực tái định cư bản Huổi 

Mắn xã Nậm Chà làm thiệt hại diện tích đất nương và hoa màu của một số hộ dân 

(13 hộ) ở bản Huổi Chát. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Nội dung này thuộc trách nhiệm giải quyết của Ban QLDA Thuỷ điện Sơn La, 

UBND tỉnh sẽ đề nghị Ban QLDA Thuỷ điện Sơn La kiểm tra thực tế, xác định diện 

tích thiệt hại đất nương và hoa màu của một số hộ dân, thực hiện đến bù thiệt hại 

theo đúng quy định hiện hành.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

9. Kiến nghị 25: Cử tri xã Nậm Hàng đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

Công ty Điện lực Lai Châu sớm đền bù diện tích thiệt hại cho Nhân dân khi thi công 

đường điện từ thị trấn Nậm Nhùn vào xã Mường Mô. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

 Công trình lưới điện từ thị trấn Nậm Nhùn vào xã Mường Mô, huyện Nậm 

Nhùn thuộc dự án Đường điện 35KV tránh ngập Nậm Nhùn – Can Hồ. Để thực hiện 

đền bù diện tích thiệt hại cho Nhân dân khi thi công công trình đường điện, Công ty 

Điện lực Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn triển khai lập phương 

án bồi thường. Hiện nay, UBND huyện Nậm Nhùn chưa phê duyệt phương án bồi 

thường. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Nậm Nhùn sớm phê duyệt phương án 

bồi thường, trên cơ sở đó Công ty Điện lực Lai Châu sẽ triển khai chi trả tiền bồi 

thường cho các hộ dân có liên quan sau khi phương án bồi thường được phê duyệt. 

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 trình lưới điện từ thị trấn 

Nậm Nhùn vào xã Mường Mô thuộc dự án đường điện 35KV tránh ngập Nậm Nhùn 

- Kan Hồ. Để thực hiện đền bù diện tích thiệt hại cho Nhân dân khi thi công đường 

điện, Công ty Điện lực đã phối hợp với UBND huyện triển khai lập phương án bồi 

thường. Hiện nay, UBND huyện chưa phê duyệt phương án bồi thường. Công ty Điện 

lực cam kết sẽ triển khai chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có liên quan ngay sau 

khi phương án bồi thường được phê duyệt. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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10. Kiến nghị 26: Cử tri xã Trung Chải đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

Công ty Điện lực Lai Châu cử cán bộ đến làm việc trực tiếp tại xã, cùng với xã lập 

biên bản thống nhất giải quyết dứt điểm việc đền bù diện tích đất ruộng, nương thiệt 

hại ảnh hưởng khi chôn cột điện tại các bản Nậm Xảo 1,2, Nậm Xẻ cũng như việc 

lắp đặt điện lưới cho Nhân đân trong xã. Mắc điện lưới từ Trung tâm xã sang trường 

Mầm Non và trường Tiểu học. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Tuyến đường dây và trạm biến áp cấp điện cho bản Nậm Xảo 1, Nậm Xảo 2, 

Nậm Xẻ, xã Trung Trải đã được đưa vào danh mục đầu tư dự án Cấp điện cho các 

thôn, bản chưa có điện do Công ty Điện lực Lai Châu điều hành dự án. Để thực hiện 

đền bùủ diện tích thiệt hại cho Nhân dân khi triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư 

đã phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn triển khai lập phương án bồi thường. Tuy 

nhiên đến nay phương án bồi thường vẫn chưa được phê duyệt. UBND tỉnh sẽ chỉ 

đạo UBND huyện Nậm Nhùn sớm phê duyệt phương án bôi thường, trên cơ sở đó 

Công ty Điện lực Lai Châu sẽ triển khai chỉ trả tiền bồi thường cho các hộ đân có 

liên quan sau khi phương án bồi thường được phê duyệt. Việc mắc điện lưới từ trung 

tâm xã sang trường Mầm non và Tiểu học xã Trung Chải, đã được Công ty Điện lực 

Lai Châu triển khai đầu tư xây lắp và hoàn thành cấp điện trong tháng 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): 

Việc đo đạc, phê duyệt phương án bồi thường do UBND huyện Nậm Nhùn thực 

hiện. Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện lập 

phương án bồi thường hỗ trợ. Tuy nhiên, chủ đầu tư khi xây dựng giá đất đã lập thiếu xã 

Mường Mô nên chưa được phê duyệt. UBND huyện đã xây dựng bổ sung giá đất và trình 

UBND tỉnh. Đến thời điểm giám sát, chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Đối với kiến nghị 

mắc điện lưới từ trung tâm xã sang trường Mầm non và Tiểu học xã Trung Chải, qua 

giám sát, nội dung này đã được Công ty Điện lực triển khai đầu tư xây lắp và hoàn thành 

cấp điện từ tháng 9/2016. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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 11. Kiến nghị 27:  Cử tri xã Mường Mô đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, mắc điện lưới cho 11 hộ dân TĐC ở bản 

Nậm Hài - Mường Mô. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Tuyến đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân bản Nậm Hài, xã 

Mường Mô đã được đưa vào danh mục đầu tư dự án Cấp điện cụm điểm tái định cư 

Nậm Hài, Mường Mô huyện Nậm Nhùn. Hiện nay dự án đã hoàn thành thi công xây 

lắp và đang triển khai nghiệm thu kỹ thuật để đóng điện phục vụ nhân dân. Sau khi 

dự án hoàn thành sẽ triển khai cấp điện cho các hộ dân trong bản. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

12. Kiến nghị 28: Cử tri xã Nậm Manh đề nghị ngành điện xem xét, mắc điện 

lưới vào các bản Huổi Chát; Nậm Nàn; Nậm Pồ. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

 + Tuyến đường dây và trạm biến áp cấp điện cho bản Nậm Nàn, xã Nậm Manh 

đã được đưa vào danh mục đầu tư của dự án Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện 

tỉnh Lai Châu đã được Bộ Công Thương phê duyệt dự án và giao Tổng Công ty Điện 

lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Hiện nay dự án đang triển khai xây đựng phương án 

mở đường thi công để vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công. 

 + Tuyến đường dây và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện bản 

Huổi Chát, Nậm Pồ, xã Nậm Manh đã được đưa vào danh mục đầu tư của dự án cấp 

điện nông thông từ lưới điện Quốc gia giai đoạn 2015-2020. Hiện nay, Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, khảo sát, lập dự án 

trình Bộ Công Thương phê duyệt dự án. 

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, bản Nậm Nàn đã được đầu tư đường điện và đang triển khai thi 

công, Công ty Điện lực cam kết sẽ yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo 

đóng điện cho Nhân dân trong quý II/2017. Đối với bản Huổi Chát đã được cấp điện 

bằng dự án ADB giai đoạn 2, tuy nhiên do cụm dân cư xa đường dây 0,4kv, Công ty 

Điện lực đã khảo sát và dự kiến cấp điện bằng dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới 

quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020. Đối với bản Nậm Pồ đã được Bộ Công 
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thương phê duyệt đầu tư cấp điện bằng dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020. 

Kết quả rà soát: Đang giải quyết 

 13. Kiến nghị 29: Cử tri xã Nậm Ban đề nghị xem xét, kiểm tra một số cột 

điện tại bản Nậm Vạc 1, hiện nay bị nghiêng gây ảnh hưởng đến tính mạng của Nhân 

dân khi qua lại. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Hiện nay dự án Tuyến đường dây và trạm biến áp cấp điện cho bản Nậm Vạc 

1, xã Nậm Ban đang triển khai thi công dựng cột, chưa tiến hành nghiệm thu bàn giao. 

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Lai Châu chỉ đạo nhà thầu sớm khắc phục các 

vị trí cột nghiêng, trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn 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): 

Đến thời điểm giám sát, Công ty Điện lực đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục các vị trí 

cột nghiêng đảm bảo an toàn cho Nhân dân. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

 14. Kiến nghị 30:  Cử tri huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ đề 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). 
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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 rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

 15. Kiến nghị 31: Cử tri xã Nậm Hàng: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sắp 

Xếp, ổn định dân cư cho bản Huổi Đanh và bản Huổi Van 2. Nhân dân đã kiến nghị 

nhiều lần nhưng không thấy xem xét, giải quyết. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

 Dự án đã được UBND tỉnh đăng ký danh mục vào Chương trình bố trí đân cư 

giai đoạn 2016-2020 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị UBND 

huyện Nậm Nhùn tô chức kiểm tra, rà soát, đánh giá lại toàn bộ khu vực bản Huổi 

Đanh và Huồi Van xã Nậm Hàng, xác định rõ số hộ, số khẩu, nội dung, lý do đề nghị 

di chuyển... và xây dựng các phương án, giải pháp bố trí sắp xếp ốn định dân cư báo 

cáo UBND tỉnh. Căn cứ vào mức độ cấp bách phải di chuyển theo rà soát, sắp xếp 

thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ xem xét phê duyệt theo 

kế hoạch hàng năm. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

 16. Kiến nghị 32: Cử tri xã Pú Đao đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung biên 

chế cán bộ cho Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế các xã trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Theo định mức, Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và Trạm Y tế các xã huyện 

Nậm Nhùn được giao 153 biên chế, biên chế hiện có 123 biên chế, thiếu 30 biên chế, 

trong đó: Trung tâm y tế huyện thiếu 13 biên chế, trạm y tế xã thiểu 17 biên chế, UBND 

tỉnh đề nghị Sở Y tế điều chỉnh trong tổng số lượng người làm việc được UBND tỉnh 

giao đảm bảo hoạt động của các Trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 
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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: 9 

 1. Kiến nghị 33: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn xem xét, thanh toán số tiền đền bù diện tích đất nương của các hộ dân: Mào 

Văn Việt, Mào Văn Chủ bị ảnh hưởng do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn múc lấy đất để san lấp mặt bằng Nậm Hài. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

Ngày 09/01/2016 UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA di dân TĐC thủy điện 

Sơn La (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT) tổ chức chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ (phần bổ sung) của công trình mặt bằng, đường nội bộ cụm điểm TĐC 

Nậm Hài; trong đó có hộ gia đình ông Mào Văn Việt và Mào Văn Chủ nhưng do 02 

hộ dân không đến nhận tiền. Hiện nay dự án phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch tổng thể di dân, TĐC thủy điện Lai Châu đang trình Thủ tướng Chính phủ; 

sau khi dự án được duyệt UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm chi trả 

tiền bồi thường cho 02 hộ dân trên. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

 2. Kiến nghị 34: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

rà soát, kiểm tra và trả lời cho Nhân dân biết: diện tích đất trước đây đo đạc được xác 

định là trên cos ngập, nhưng đến nay diện tích này đã bị ngập hơn 20m nước. Vậy các 

hộ dân có diện tích bị ngập có được thực hiện chính sách tái định cư không? 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

Hiện nay Ban QLDA nhà máy thủy điện Sơn La + Lai Châu đang phối hợp 

cùng chính quyền UBND cấp xã, cấp huyện để tiến hành cắm mốc vùng ngập lòng 

hồ công trình thủy điện. Vấn đề diện tích đất trước đây đo đạc được xác định là trên 

cos ngập, nhưng đến nay đã bị ngập hơn 20m nước (theo phản ánh của nhân dân); 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT phối hợp với 

các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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 3. Kiến nghị 35: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn kiểm tra và thanh toán hết số tiền đền bù đất nương khu mặt bằng bản Cang 

còn thiếu (5 triệu đồng), chi trả chế độ hỗ trợ gạo năm 2014 (mới được hỗ trợ 03 

tháng, còn thiếu 09 tháng chưa hỗ trợ) cho gia đình ông Lò Văn Lứp. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

Về tiền đền bù để thực hiện dự án Mặt bằng, đường nội bộ điểm TĐC Bản 

Cang: Đã thực hiện chi trả hết cho hộ gia đình ông Lò Văn Lứp với tổng số tiền 

20.090.782 đồng (đợt 1 chi trả ngày 14/9/2013 với số tiền 17.687.082 đồng; đợt 2 

chi trả ngày 02/10/2014 (chi trả phần bổ sung) với số tiền 2.403.700 đồng).  

Còn về chế độ hỗ trợ gạo còn thiếu: Trong danh sách hỗ trợ gạo không có hộ 

ông Lò Văn Lứp mà chỉ có hộ Lò Văn Líp; hộ ông Lò Văn Líp cũng đã nhận đủ 03 

năm hỗ trợ lương thực theo quy định, trong đó hỗ trợ 9 tháng lương thực được chi 

trả ngày 02/10/2014. 

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 UBND tỉnh, gia đình ông Lò Văn Lứp đã được Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách. 

Qua giám sát thực tế, hộ gia đình trên đã nhận đủ số tiền đền bù bổ sung (5 triệu đồng); 

về hỗ trợ gạo, gia đình ông không có kiến nghị. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

 4. Kiến nghị 36: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn sớm thanh toán đền bù diện tích đất của Nhân dân bị thu hồi làm nghĩa địa. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

Theo đề nghị của UBND xã Mường Mô tạm dừng việc chi trả để rà soát, kiểm 

tra lại diện tích đất bị thu hồi; Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, thẩm tra lại phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã Mường Mô; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức 

năng sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. 
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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 sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng sớm chi trả cho nhân dân. 

Qua giám sát, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh chi trả xong tiền 

đền bù cho Nhân dân bản Mường Mô với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng và Nhân dân 

bản Cang với tổng số tiền là 6 tỷ đồng.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

 5. Kiến nghị 37: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn:  Hiện nay, bản không có nghĩa địa, Nhân dân không có chỗ mai táng cho người 

thân mất nên đã mai táng rải rác, không theo quy hoạch. Đề nghị Ban QLDA đầu tư 

xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm xây dựng nghĩa 

địa cho bản. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nghĩa địa Mường Mô, phục vụ 

nhu cầu mai táng cho Nhân dân trong thời gian sớm nhất. 

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 sẽ chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh 

đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao nghĩa trang Mường Mô cho xã, phục vụ việc 

mai táng của Nhân dân.  

Qua giám sát, Chủ đầu tư đã bàn giao nghĩa trang bản Mường Mô cho UBND 

xã đưa vào sử dụng từ ngày 12/6/2017. Đối với các nghĩa trang: bản Giẳng, Nậm Khao, 

Nậm Hài, Hát Mé chưa được quy hoạch, đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban 

QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh xuống xã tuyên truyền, giải thích cho 

nhân dân về việc chưa được đầu tư các dự án trên và chờ khi có quyết định phê duyệt 

quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Lai Châu của Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 
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 6. Kiến nghị 38: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn kiểm tra, rà soát chi trả chế độ hỗ trợ tái định cư cho hộ gia đình bà Mào Thị 

Dịm (hiện nay, gia đình còn 01 khẩu chưa được hưởng các chế độ hỗ trợ về TĐC). 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

Trong danh sách các hộ tái định cư không có tên hộ Mào Thị Dịm mà chỉ có tên 

hộ Mào Thị Dịp. Đối với 01 khẩu còn thiếu của hộ bà Mào Thị Dịp, UBND tỉnh Lai Châu 

đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập bổ 

sung phương án hỗ trợ cho các nhân khẩu, sẽ thực hiện chi trả trong tháng 01/2017. 

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): 

Việc chi trả chế độ cho gia đình bà Mào Thị Dịp, UBND tỉnh trả lời: sẽ chỉ 

đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT lập bổ sung phương án hỗ 

trợ và chi trả trong tháng 1/2017. Qua giám sát, ngày 05/01/2017, gia đình bà Dịp đã 

nhận đủ số tiền hỗ trợ. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

 7. Kiến nghị 39: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn kiểm tra, xem xét lại tà luy dương bên cạnh hộ gia đình bà Mào Thị Im, Lò Thị 

Sáng, có biện pháp kè chắn, chống sạt lở vào mùa mưa. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT phối 

hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế nếu đúng như kiến nghị của Nhân 

dân, sẽ có phương án xử lý đảm bảo an toàn sinh hoạt, sản xuất cho Nhân dân. 

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): 

Về việc đề nghị xây kè tà luy dương, UBND tỉnh trả lời: sẽ chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn kiểm tra, nếu đúng như kiến nghị của cử tri sẽ có phương án giải quyết. 

Qua giám sát và xác minh thực tế, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình 

NN&PTNT tỉnh đã kiểm tra và xác nhận không có hiện tượng sạt lở tà luy dương bên 

cạnh các hộ gia đình Mào Thị Im, Lò Thị Sáng, bản Cang xã Mường Mô.   
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Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

 8. Kiến nghị 40: Cử tri xã Nậm Chà kiến nghị UBND tỉnh triển khai áp dụng 

thực hiện Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị 

thu hồi đất. Theo Quyết định số 63 quy định, thời gian được hưởng hỗ trợ là 05 năm, 

nhưng hiện tại, Nhân dân chỉ được hưởng 03 năm. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra 

tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm cho người lao động bị thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

 9. Kiến nghị 41: Cử tri xã Nậm Manh và bản Mường Mô xã Mường Mô kiến nghị: 

- Sớm thi công rải nhựa hoàn chỉnh đoạn đường từ đầu cầu Nậm Manh lên 

trung tâm xã, đoạn đường này thuộc chương trình dự án tái định cư của xã từ năm 

2007 đến nay vẫn chưa hoàn thiện. 

- Đầu tư lắp đường nước sinh hoạt kiên cố cho 3 điểm trường (THCS, Tiểu học, 

Mầm non) và trạm y tế, vì từ khi điểm TĐC được xây dựng và đi vào hoạt động đến 

nay, các điểm trường và trạm y tế vẫn chưa có đường nước sinh hoạt. 

- Rà soát, đền bù diện tích đất nương của gia đình ông Phan Văn Tiếng bị ảnh 

hưởng ngoại tuyến do thi công tuyến đường 127 (gói thầu số 6). 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016: 

Hiện nay tổng mức đầu tư của dự án di dân, tái định cư thủy điện Lai Châu sau 

khi điều chỉnh đã vượt tổng mức đầu tư của dự án theo Quyết định số 1111/QĐ-

UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu. Dự án phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch tổng thể di dân, TĐC thủy điện Lai Châu đang trình Thủ tướng 

Chính phủ; sau khi dự án được duyệt UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng 

rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các đề nghị của cử tri theo quy định. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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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: 03 

1. Kiến nghị 42: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô 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: 

- Xem xét, rà soát lại việc đền bù, áp giá và thực hiện các chế độ chính sách 

đối với các hộ: Hộ ông Lò Văn Chuyển (đề nghị đên bù điện tích đất dưới cos ngập 

(khoảng 09ha) trước đây làm trang trại; hộ ông Mào Văn Nguyện, Phan Văn Thức 

(đề nghị lý giải tại sao giá đền bù đất nương tại khu vực bản Tổng Pịt được áp giá 

gấp 3 lần còn giá đền bù đất ruộng tại khu vực bản Mường Mô không được áp giá 

như vậy; đề nghị xem xét, kiểm tra, áp giá đền bù lại diện tích đất nương của gia 

đình ông Phan Văn Thức tại khu vực mặt bằng bản Cang. Theo bảng áp giá, đất 

nương được đền bù với mức giá từ 7.800đ/m2 đến 10.000⁄m2, song diện tích đất 

nương trên của gia đình chỉ được xác định là đất rừng sản xuất và được áp giá với 

mức 2.000đ/m2. Nếu được xác định là đất rừng sản xuất, đề nghị có văn bản và các 

căn cứ xác định rõ ràng); hộ ông Lò Văn Nguyện (diện tích đất nương đã được đo 

đạc nhưng không được ghi vào sổ và chưa đền bù); hộ ông Mào Văn Vạn (rà soát 

lại việc đền bù số lượng cây ăn quả, hoa màu còn thiếu, giá đền bù chưa hợp Ìý); hộ 

ông Điêu Văn Ngôn, Phan Văn Tiếng (đề nghị đền bù diện tích đất bị ảnh hưởng do 

thi công tuyến đường 127 đã được đo đạc, ký phương án nhưng chưa nhận được đền 

bù); hộ ông Lò Văn Mưu (đề nghị đền bù sản lượng (3000 gốc sắn) trên nương canh 

tác ở km 53); hộ bà Hỏ Thị Dương, (đề nghị kiểm tra lại chế độ hỗ trợ về điện thắp 

sáng, gạo... cho con là Lò Văn Khoa (đã chết tháng 6/2015). Hiện tại, các chế độ hỗ 

trợ cho Lò Văn Khoa đã bị cắt hết nhưng trong bản, có gia đình có người đã chết từ 

năm 2014 đến nay vẫn được nhận chế độ hỗ trợ cho người đó). 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017: 

+ Đối với kiến nghị của hộ ông Lò Văn Chuyển: Căn cứ Thông báo số 22/TB-

UBND ngày 27/8/2015 của UBND xã Can Hồ về việc kết quả thống nhất của Thường 

trực Đảng ủy-HĐND và UBND xã Can Hồ đối với đất sản xuất của các hộ bị thu hồi. 

Thửa đất số l1; 3; 1 TBĐ số 9, thửa đất số 1, số 4 tờ bản đồ số 23. Các thửa đất trên 

hoàn toàn nằm trong bãi khai thác nứa của Công ty Tiến Đạt, tại khoảnh 6, tiểu khu 

251/120 bản đồ hiện trạng rừng, được Ban QL rừng phòng hộ khu phía nam bàn giao 
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khai thác trắng dưới cos ngập tại Hợp đồng ủy quyền gia hạn số 01/HĐ-BQLRPH 

ngày 5/1/2013. Đồng thời gia đình có đơn xin tận dụng điểm khai thác trắng nứa để 

làm nương gửi UBND xã Can Hồ ngày 10/3/2013. Như vậy đất đai, TSVKT, cây cối 

hoa màu của gia đình sẽ không được bồi thường theo quy định. 

+ Đối với kiến nghị của hộ ông Mào Văn Nguyện, Phan Văn Thức: Các hộ 

dân bản Tổng Pít, áp giá bồi thường đất sản xuất (đất ao, ruộng, nương...) theo quy 

đính của Nhà nước (01 lân). Cụ thể: theo Điều 26, Khoản 2, Quyết định số 

02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ “Hộ không phải di 

chuyển nhưng bị thu hồi đất sản xuất, hộ sở tại bị thu hồi đất sản xuất được hỗ trợ 

theo diện tích đất sản xuất bị thu hồi. Mức hỗ trợ 1.000 đồng/m2 đất thu hồi”. Không 

áp giá đất gấp 3 lần như lời ông Mào Văn Nguyện. Phan Văn Thức phản ánh. 

+ Đối với kiến nghị của hộ ông Phan Văn Thức: Diện tích đất của hộ ông Phan 

Văn Thức bị thu hồi do thi công: Mặt bằng, đường nội bộ bản Cang khu TĐC Mường 

Mô đã được UBND xã Mường Mô xác định một phần là đất nương hộ gia đình ông 

canh tác thường xuyên và một phần là đất rừng sản xuất (tại thời điểm kiểm tra trên 

đất vẫn trồng cây trẩu) do đó áp giá phần đất trồng cây trẩu là đất rừng sản xuất (3000 

đồng/m2) theo xác minh nguồn gốc đất của UBND xã Mường Mô. 

+ Đối với kiến nghị của hộ ông Lò Văn Nguyện: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban 

QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn rà soát, kiểm tra 

cho hộ gia đình. 

+ Đối với kiến nghị của hộ ông Mào Văn Vạn: Đất đai, TSVKT, cây cối hoa 

màu của hộ gia đình ông bị ảnh hưởng do thi công công trình: Mặt bằng, đường nội 

bộ cụm điểm TĐC Mường Mô đã được lập phương án, niêm yết công khai, công bố 

quyết định có liên quan; trong thời gian niêm yết công khai, công bố quyết định phê 

duyệt phương án, gia đình ông đồng ý và không có ý kiến thắc mắc. Gia đình hoàn 

toàn nhất trí và đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Đến nay công trình đã hoàn thiện và 

đưa vào sử dụng, không còn hiện trạng để kiểm tra. 

+ Đối với kiến nghị của hộ ông Điêu Văn Ngón, Phan Văn Tiếng: UBND tỉnh sẽ 

chỉ đạo UBND huyện Mường Tè phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn, Ban Quản lý 

Nhà máy thủy điện Sơn La tiến hành rà soát, kiểm tra, giải quyết theo quy định. 

 + Đối với kiến nghị của hộ ông Lò Văn Mưu: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban 

QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn rà soát, kiểm tra, 
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giải quyết theo quy định.  

 + Đối với kiến nghị của hộ bà Hỏ Thị Dương: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND 

huyện Nậm Nhùn rà soát, kiểm tra, giải quyết theo quy 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): 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Tè phối 

hợp với UBND huyện Nậm Nhùn, Ban Quản lý Nhà máy thủy điện Sơn La tiến hành 

rà soát, kiểm tra, giải quyết theo quy định.  

Qua giám sát thực tế, UBND huyện Mường Tè đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

phối hợp với UBND xã Mường Mô tiến hành phúc tra lại vị trí thửa đất hộ gia đình 

ông Điêu Văn Ngón (thửa đất số: 26, 58, 59, 60, 61, tờ bản đồ số 4) đã quy chủ nhầm 

cho các hộ: Lò Văn Hựu, Lò Văn Thánh, Điêu Văn Khại, Lò Thị Lim, Lò Văn Luông 

với diện tích là 3.716,2 m2. UBND huyện đã phê duyệt phương án điều chỉnh tại 

quyết định số 2311/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 và chỉ đạo Trung tâm phát triển 

quỹ đất của huyện phối hợp với UBND xã Mường Mô tiến hành thu hồi tiền của các 

hộ gia đình đã quy chủ, giải ngân nhầm nêu trên để chi trả cho ông Điêu Văn Ngón.  

- Về kiến nghị của hộ gia đình ông Phan Văn Tiếng, UBND huyện Mường Tè 

đã xác minh thực tế diện tích đất gia đình đề nghị thuộc thửa đất số 60, tờ bản đồ số 

2, loại đất là rừng tự nhiên sản xuất được giao cho nhóm hộ đồng sử dụng và quản 

lý (gồm 11 hộ) và đã được chính quyền xã Mường Mô xác minh nguồn gốc đất. 

UBND huyện trả lời kiến nghị bồi thường về đất của hộ gia đình ông Phan Văn Tiếng 

là không có cơ sở.  

- Chủ đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường chênh lệch giá đất sản xuất 

giữa nơi đi và nơi đến (đợt 1) cho hộ ông Lò Văn Nguyện với tổng số tiền đền bù 

đất sản xuất là 388.197.500 đồng và đã chi trả xong; đối với việc giải quyết kiến nghị 

của hộ ông Lò Văn Mưu, trước khi chi trả, chủ đầu tư đã niêm yết danh sách công khai 

trong thời gian 30 ngày, nhưng không có hộ gia đình nào thắc mắc, kiến nghị kiểm tra 

đo đạc lại, đến nay lòng hồ thủy điện tích nước, việc đo đạc lại không thể thực hiện 

được. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã phối hợp với chính quyền 

địa phương tuyên truyền giải thích cho Nhân dân.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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 2. Kiến nghị 43: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô 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 xem xét, kiểm tra lại đường nước sinh hoạt của bản Mường Mô, 

xây dựng, lắp đặt thêm nguồn nước mới cho bản. Hiện tại nguồn nước không đủ cho 

nhu cầu sử dụng của Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017: 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban QLDA DTXD các công trình Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn rà soát, kiểm tra, khắc phục đường nước sinh hoạt của bản Mường Mô. 

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, đơn vị đã tiến hành rà soát, tuy nhiên công trình đã được bàn 

giao đưa vào sử dụng từ năm 2014, đến nay đã hết thời gian bảo hành. Việc duy tu, 

bảo dưỡng, sửa chữa công trình thuộc trách nhiệm của UBND huyện Nậm Nhùn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 44: Cử tri xã Nậm Manh, Nậm Chà kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sớm 

đền bù cho các hộ dân do ảnh hưởng tuyến đường từ Thủy điện Lai Châu đến bản 

Huổi Mắn, xã Nậm Chà: sớm đo đạc, kiểm đếm, đền bù diện tích đất trên cos ngập 

cho 19 hộ dân bản Nậm Chà. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017: 

  Về phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công công trình: 

Đường vào điểm TĐC Huổi Mắn khu TĐC Huổi Mắn xã Nậm Chà đã được phê 

duyệt và chi trả xong. Còn phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm đã được Ban phê duyệt nhưng do công trình đang vượt tổng mức đầu tư, 

đến nay phương án điều chỉnh, bố sung quy hoạch tổng thể di dân, TĐC thủy điện 

Lai Châu chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phần kinh phí này sẽ chi trả 

cho bà con Nhân dân ngay sau khi phương án điều chỉnh được phê duyệt. 

Về đo đạc, kiểm đếm, đền bù điện tích đất trên cos ngập, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp 

cùng Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND xã Nậm Chà làm việc với các hộ dân, 

tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân hiểu và thực hiện đúng chế độ chính sách theo 
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quy định hiện hành. 

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 kết quả giải quyết của UBND tỉnh, phương án bồi thường cho 

các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công công trình đường vào điểm TĐC Huổi Mắn khu 

TĐC Huổi Mắn xã Nậm Chà đã được phê duyệt và chi trả xong. Còn phương án hỗ 

trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đã được phê duyệt nhưng do công 

trình đang vượt tổng mức đầu tư, đến nay phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

tổng thể di dân, TĐC thủy điện Lai Châu chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

phần kinh phí này sẽ chi trả cho Nhân dân ngay sau khi phương án điều chỉnh được 

phê duyệt. 

Qua giám sát, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã chi trả 

3.972 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thu hồi đất; việc chi trả tiền hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề từ 01 lần lên 03 lần do vượt tổng mức đầu tư (10.995 triệu đồng) 

phần kinh phí này chưa được chi trả cho Nhân dân. 

- Về đo đạc kiểm đếm, đền bù diện tích đất trên cos ngập, UBND tỉnh trả lời 

đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh phối hợp với UBND 

xã Nậm Chà giải thích cho các hộ dân có đất đang canh tác không thuộc diện được 

hưởng chế độ bồi thường. Qua giám sát Ban QLDA ĐTXD các công trình 

NN&PTNT tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân các nội dung 

trên (trong tháng 6/2017).  

Kết quả rà soát: 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: 10 

1. Kiến nghị 45: Cử tri bản Nậm Khao, xã Mường Mô 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 mở tuyến đường từ bản Nậm Khao, xã Mường Mô xuống bến đò để thuận 

tiện cho Nhân dân đi lại và phát triển sản xuất; mở đường vào nghĩa địa của bản 

Nậm Khao, xã Mường Mô; sớm giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền đền bù diện tích 

đất trên cos ngập các hộ TĐC tự nguyện (gồm các hộ: Lò Văn Thảo, Lò Văn Việt, 
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Lường Thị Chum, Lường Thị Tâm, Lường Văn Kim, Lường Văn Tuấn, Quàng Văn 

Doản, Quàng Văn Sơn, Lò Văn Kính, Lò Thị Dung).  

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017: 

Về việc mở tuyến đường từ bản Nậm Khao xuống bến đò, mở đường vào nghĩa 

địa của bản Nậm Khao chưa thực hiện được vì hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa 

phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể Dự án di dân tái định cư dự án 

thủy điện Lai Châu nên chưa có vốn để thực hiện. 

Về việc sớm giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền đền bù diện tích đất trên cos 

ngập của các hộ tự nguyện: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và PTNT đang phối hợp với đơn vị đo đạc, UBND xã Mường Mô kiểm tra diện tích 

và đối chiếu với bản đồ rừng 163. Tuy nhiên, do nguồn vốn khu TĐC Mường Mô đang 

vượt tổng mức đầu tư nên phải chờ Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch tổng thể của dự án thủy điện Lai Châu thì mới có nguồn kinh phí để chi trả. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 46: Cử tri bản Nậm Vạc 1 +2, xã Nậm Ban 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 xem xét mở tuyến đường từ Cầu qua suối Nậm Ban xuyên ra đầu cầu qua 

sông Nậm Na, bản Nậm Nó 2 để thuận tiện cho việc đi lại vào mùa mưa. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017: 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ giao các cơ quan chức 

năng kiểm tra, đánh giá sự cần thiết phải đầu tư dự án và triển khai thực hiện dự án 

khi cân đối được nguồn vốn. 

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)  

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện xem 

xét, đánh giá sự cần thiết phải đầu tư của dự án, nghiên cứu bổ sung dự án vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn trong năm 2018. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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3. Kiến nghị 47: Cử tri xã Nậm Chà 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 xem 

xét làm đường bê tông và cống rãnh thoát nước cho bản TĐC Huổi Mắn. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017: 

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 17 của Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 

09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Dự án thuỷ điện Sơn La nêu rõ: “Đường nội bộ trong điểm tái định cư được xây 

dựng theo tiêu chuẩn đường loại B giao thông nông thôn” (đường cấp phối) và 

“Đường nối các điểm tái định cư, khu tái định cư với đường vào trung tâm xã, được 

xây dựng theo tiêu chuẩn loại A giao thông nông thôn có mặt đá gia cố chất kết dính 

láng nhựa”. Như vậy đường giao thông tại khu TĐC Huổi Mắn đã được xây dựng 

đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt (các khu 

điểm TĐC khác có đường bê tông là sử dụng vốn của chương trình nông thôn mới 

để thực hiện). 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

5. Kiến nghị 48: Cử tri bản Phiêng Luông 2, xã Nậm Hàng 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 sớm đo bổ sung và đền bù diện tích đất nương tại khu vực 

Km37 trên cos ngập 20m cho hộ gia đình ông Lý Văn Vui, bản Phiêng Luông 2, xã 

Nậm Hàng, do trước đây làm cột mốc để đo mực nước lòng hồ thủy điện Lai Châu 

thấp hơn mức nước lòng hồ hiện tại; đồng thời sớm giải ngân cho gia đình số diện 

tích đất đã được đo đạc 10.530 m2 = 129.049.000 đồng tại khu vực ngã ba đường 

vào cảng nghiêng (cạnh Công ty Xi măng Thành Long). 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017: 

Về việc đo đạc bổ sung và đền bù diện tích đất nương tại khu vực Km 37 trên 

cos ngập 20m cho hộ gia đình ông Lý Văn Vui bản Phiêng Luông 2 xã Nậm Hàng 

do trước đây làm cột mốc để đo mực nước lòng hồ thủy điện Lai Châu thấp hơn mực 

nước lòng hồ hiện tại. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và PTNT cử cán bộ kiểm tra đo đạc bổ sung cho gia đình.  

Về việc sớm giải ngân cho gia đình số diện tích đất đã được đo đạc 10.530 m2 

= 129.049.000 đồng tại khu vực ngã ba đường vào cảng nghiêng (cạnh Công ty Xi 

măng Thành Long): hiện nay do dự án Thủy điện Lai Châu đã vượt tổng mức đầu tư 



31 

 

so với Quy hoạch tổng thể của dự án nên phải chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể thì mới có nguồn kinh phí để chi trả cho gia 

đình ông Lý Văn Vui. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

6. Kiến nghị 49: Cử tri xã Nậm Ban, Trung Chải kiến nghị UBND tỉnh xem xét 

có kinh phí hỗ trợ cho công tác tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới hằng năm 

cho tổ tuần tra của các xã biên giới. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017: 

+ Đối với việc hỗ trợ kinh phí cho công tác tuần tra đường biên, mốc giới: 

Hàng năm phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện bảo đảm kinh phí từ 20 triệu đến 

45 triệu đồng một xã biên giới để các xã thanh toán chế độ cho tổ tuần tra khi được 

huy động làm nhiệm vụ. 

+ Đối với việc hỗ trợ kinh phí cho công tác phát quang đường biên, mốc giới: 

Hàng năm, UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh thực hiện công tác phát quang đường biên, mốc giới. Trên cơ sở đó các 

đơn vị xây dựng kế hoạch, lập dự toán, căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá 

nhân công, loại rừng,… theo quy định hiện hành, trước khi thi công gửi Công hàm 

thông báo cho phía Trung Quốc biết để tổ chức giám sát. Đây là công việc nhạy cảm, 

có ý nghĩa chính trị lớn, liên quan đến bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Do đó, 

chính quyền cấp xã biên giới không thể đảm nhiệm công việc này mà chỉ có trách 

nhiệm phối hợp, nên không bố trí kinh phí cho các xã thực hiện độc lập trong việc 

phát quang đường biên, mốc giới. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

10. Kiến nghị 50: Cử tri bản Chang, bản Chiềng Lè và các trường trong xã Lê 

Lợi kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến đề nghị với Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường 

phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo hướng rút ngắn khoảng cách từ  nhà 

đến trường đảm bảo phù hợp với đặc thù của những tỉnh miền núi như Lai Châu. 

Hiện nay theo quy định khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 

7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở...là chưa phù hợp với địa hình cách trở 

như Lai Châu, thực tế học sinh đi từ nhà đến trường thường trên 5km đường đèo dốc 

và phải ở lại bán trú không thể trở về trong ngày. 
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017: 

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định tiêu chí về 

khoảng cách từ nhà đến trường để học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ cần đáp ứng 

1 trong 2 tiêu chí sau và được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được hưởng chế độ:  

Tiêu chí 1: Đảm bảo về khoảng cách theo quy đinh: Nhà ở xa trường khoảng 

cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh 

trung học cơ sở 

Tiêu chí 2: Do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, 

suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá; 

Như vậy, học sinh tiểu học có nhà cách trường dưới 4 km, học sinh THCS có nhà 

cách trường dưới 7 km thì địa phương căn cứ địa hình thực tế, nếu như địa hình cách 

trở, giao thông đi lại khó khăn, phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; 

qua vùng sạt lở đất, đá thì địa phương phê duyệt cho học sinh được hưởng chế độ. 

Do đó chưa cần thiết phải đề xuất với Chính phủ sửa đổi quy định về khoảng 

cách từ nhà đến trường trong Nghị định 116/2016/NĐ-CP. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

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: 09 

1. Kiến nghị 51: Cử tri xã Nậm Manh 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 (Ban 

QLDA ĐTXDCCT NN&PTNT tỉnh) sớm đền bù diện tích đất bị ảnh hưởng do nước 

ngập của gia đình ông Chá Vả Sùng, bản Huổi Chát 2; trước đây, diện tích đất của 

gia đình được xác định là trên cos ngập, nhưng nay đã bị ngập khoảng 3 ha. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

Hiện nay Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chưa nhận được ý kiến phản ánh của người dân. Tuy nhiên Ban sẽ sớm cử cán 

bộ chuyên môn xuống địa bàn kiểm tra và xử lý cho 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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Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã phối hợp với đơn 

vị đo đạc địa chính, UBND xã Nậm Manh kiểm tra nội dung kiến nghị của nhân dân. Qua 

kiểm tra trên hồ sơ và thực địa không có việc nước ngập quá cos như phản ánh của cử tri. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 52: Cử tri xã Nậm Manh 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 (Ban 

QLDA ĐTXDCCT NN&PTNT tỉnh) xem xét hỗ trợ, đền bù sản lượng (4 vụ) do bị 

ảnh hưởng thi công tuyến đường Huổi Mắn - Nậm Chà cho 02 hộ gia đình ông Vàng 

A Chống, Vàng A Súa bản Huổi Chát 2. Hiện nay, số diện tích của 02 gia đình đã 

được đo đạc bổ sung (khoảng 1200m2 và 2000m2) nhưng chưa có thông báo trả lời 

là có được đền bù hay không. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

Diện tích đất ảnh hưởng của hai hộ gia đình do thi công tuyến đường vào điểm 

TĐC Huổi Mắn đã được cán bộ chuyên môn của Ban kiểm tra đo đếm và đang làm 

các thủ tục để xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 53: Cử tri Thị trấn Nậm Nhùn: Cử tri bản Pa Kéo 1 kiến nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA ĐTXDCCT NN&PTNT tỉnh xem xét, sớm chi trả đền 

bù cho 22 hộ dân (bản Pá Mô) tái định cư phi nông nghiệp theo Thông báo số 

175/BQLDA ngày 29/5/2017 của Ban QLDA ĐTXDCCT NN&PTNT tỉnh. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm  

4. Kiến nghị 54: Cử tri bản Nậm Khao, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA ĐTXDCCT NN&PTNT tỉnh xem xét, giải quyết đền bù diện tích 

đất (khoảng 1,2ha) nằm dưới cos ngập cho gia đình bà Lường Thị Tâm. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã lập phương án 

bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, tuy nhiên do đang chờ Chính phủ phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch tổng thể nên chưa bố trí được vốn để chi trả, ngay sau khi Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo 

Ban chi trả theo quy định. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 
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5. Kiến nghị 55: Cử tri bản Nậm Khao, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA ĐTXDCCT NN&PTNT tỉnh sớm đền bù diện tích đất bị ảnh 

hưởng do nước ngập của gia đình ông Lường Văn Cương, trước đây, diện tích đất 

của gia đình ông được xác định là trên cos ngập (do trước đây chưa được đo đạc 

nên chưa xác định được diện tích). 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

Đến thời điểm hiện tại Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào của gia đình ông. Tuy nhiên 

Ban sẽ sớm cử cán bộ chuyên môn xuống địa bàn kiểm tra và xử lý cho 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)  

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã phối hợp với 

đơn vị đo đạc địa chính, UBND xã Nậm Manh kiểm tra nội dung kiến nghị của nhân 

dân. Qua kiểm tra trên hồ sơ và thực địa không có việc nước ngập quá cos như phản 

ánh của cử tri. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

6. Kiến nghị 56: Cử tri bản Nậm Khao, xã Mường Mô kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban QLDA ĐTXDCCT NN&PTNT tỉnh  xem xét, rà soát lại khu mặt bằng 

bản Nậm Khao, cấp thiếu 01 nền nhà (hộ bà Lường Thị Tươi). 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

Gia đình bà Lường Thị Tươi là hộ TĐC phi nông nghiệp di chuyển đến điểm 

TĐC Nậm Khao được giao lô đất ở số 01, đã được thanh toán các chế độ chính sách 

theo quy định. 

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): 

Bà Lường Thị Tươi được giao lô đất số 1 (cạnh nhà văn hóa bản Nậm Khao). 

Tuy nhiên lô đất này có nguy cơ sạt lở cao, không ở được. Sau khi giám sát, ngày 

30/5/2018, gia đình bà Lường Thị Tươi đã được Ban QLDA Đầu tư xây dựng các 

công trình NN&PTNT tỉnh phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn cấp đổi lô đất mới 

tại bản Nậm Khao, đảm bảo an toàn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 
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7. Kiến nghị 57: Cử tri bản Phiêng Luông II, xã Nậm Hàng kiến nghị Ban 

QLDA ĐTXDCCT NN&PTNT tỉnh xem xét, giải quyết đền bù diện tích đất nương 

của gia đình ông Lý Văn Vui tại Km 37 vùng lòng hồ thuỷ điện Lai Châu với tổng 

diện tích là 14.327,7 m2. Trước đó, đã được đo đạc và phê duyệt số tiền đền bù là 

315.290.000đ nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được chi trả; gia đình còn có diện 

tích đất nương tại khu vực khai thác mỏ đá, hiện nay là khu mặt bằng thuỷ điện Lai 

Châu với diện tích 1.118 m2, đơn giá là 17.000đ/m2, tổng số tiền phê duyệt là 

19.000.000đ, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

- Đối với diện tích đất sản xuất tại Km 37 tại thời điểm chi trả UBND thị trấn 

Nậm Nhùn đề nghị giữ lại với lý do tranh chấp với hộ bà Thựng, đến tháng 8 năm 

2017 UBND thị trấn Nậm Nhùn mới cung cấp biên bản giải quyết giữa hai hộ gia 

đình cho Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuy 

nhiên do đang chờ Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể nên chưa bố 

trí được vốn để chi trả, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch tổng thể, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban chi trả theo quy định. 

- Đối với diện tích đất tại khu vực mỏ đá hiện nay là khu mặt bằng Thủy điện 

Lai Châu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị gia đình kiến nghị trực tiếp với Ban 

LQDA nhà máy thuỷ điện Sơn La - Lai Châu để được giải quyết. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

8. Kiến nghị 58: Cử tri xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ kiến nghị UBND tỉnh xem xét 

chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết việc đền bù đất, tài sản trên đất vùng 

ngập lòng hồ thủy điện Nậm Na 3. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

Dự án thuỷ điện Nậm Na 3 do Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải làm Chủ 

đầu tư, đến nay dự án đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay có một số hộ dân sinh 

sống ở các xã Pa Tần - huyện Sìn Hồ, xã Nậm Pì, Trung Chải, Nậm Ban - huyện 

Nậm Nhùn kiến nghị chưa được đền bù đất, tài sản trên đất vùng ngập lòng hồ thuỷ 

điện Nậm Na 3. 

Để kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân, trong thời gian tới UBND tỉnh 

sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn phối hợp với Công ty 
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TNHH xây dựng Hưng Hải giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Kết quả rà soát: Đang giải quyết 

(còn 01 hộ Nậm Vạc 1) 

9. Kiến nghị 59: Cử tri xã Nậm Manh kiến nghị: Hiện nay, học sinh ở các bản 

thuộc khu vực II còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Chính 

phủ xem xét hỗ trợ gạo cho học sinh ở các bản thuộc khu vực II, nhằm giảm bớt khó 

khăn cho học sinh, gia đình học sinh và duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần, góp phần 

nâng cao thể trạng của học sinh và chất lượng giáo dục ở vùng này. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

Tại các kỳ họp Quốc hội, UBND tỉnh đã đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

kiến nghị với Quốc hội, đồng thời có văn bản kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Chính phủ xem xét hỗ trợ gạo cho học sinh ở các bản thuộc khu vực II, tuy nhiên đến 

nay chưa có văn bản trả lời của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

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: 03 

1. Kiến nghị 60: Cử tri bản Tổng Pịt, xã Mường Mô 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 giải quyết dứt điểm cho 12 hộ dân có diện tích nương bị ảnh hưởng khi 

thi công tuyến đường lên xã Nậm Chà; đo lại số diện tích nương bị ngập vượt mốc 

của hơn 20 hộ dân trong bản.  

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

Đối với diện tích đất nương của 12 hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công tuyến 

đường lên xã Nậm Chà: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nậm Nhùn (Chủ đầu 

tư dự án đường đến Trung tâm xã Nậm Chà) và Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát theo ý kiến cử tri, tuy nhiên không thấy có 

phản ảnh của các hộ dân bị ảnh hưởng. 
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Đối với diện tích đất nương bị ngập vượt mốc Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đơn vị tư vấn đo đạc phối hợp với UBND xã kiểm 

tra thực tế tại thực địa để giải quyết cho Nhân dân theo quy định. 

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 Nậm Nhùn đã tổ chức rà soát và chỉ đạo Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất huyện Nậm Nhùn chi trả xong ngày 07/12/2017 cho 46 hộ, trong đó có 12 

hộ dân kiến nghị có diện tích nương bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường lên xã 

Nậm Chà. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

2. Kiến nghị 61: Cử tri các bản Phin Nọi, Tổng Pịt, xã Mường Mô 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 xem xét, giải quyết dứt điểm việc đền bù hơn 2.000 m2 đất 

nương cho gia đình ông Vừ A Sùng, bản Phin Nọi; khoảng 3.000 m2 đất ruộng của 

gia đình ông La Văn Tuyên, bản Tổng Pịt bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường đi 

vào bản Hát Mé. Giải quyết dứt điểm một số diện tích ruộng, ao bị ảnh hưởng do thi 

công mặt bằng bản Hát Mé cho gia đình ông Lò Văn Dũng, bản Phin Nọi, diện tích 

ao, ruộng đã đo đạc, kiểm đếm, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và 

PTNT kiểm tra các ý kiến, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Ban chưa nhận được bất 

kỳ phản ánh nào của các bản trên. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

 3. Kiến nghị 62: 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: 
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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 rà soát: 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: 0 

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: 08 

1. Kiến nghị 63: Cử tri thị trấn Nậm Nhùn kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án mở đường, tạo điều kiện cho Nhân dân 

đi lại sản xuất tại khu Huổi Kép, trước đây, Nhân dân đi lại, canh tác thường xuyên 

theo tuyến đường 127 cũ nhưng nay Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu không cho đi qua. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018: 
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Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 

kiến nghị này của cử tri. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trả lời cụ thể, khu vực này 

thuộc hành lang an toàn của Nhà máy thủy điện Lai Châu - Công trình trọng điểm 

quốc gia do Bộ Công an quy định và bảo vệ do vậy không được triển khai phương 

án làm đường theo ý kiến của cử tri. Đề nghị Nhân dân đi theo đường tỉnh lộ 127 

mới đến cầu Pá Mô để vào khu sản xuất. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 64: Cử tri xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh phối hợp với UBND xã sớm đo đạc, 

xác minh nguồn ngốc đất và đền bù dứt điểm diện tích đất nương trên cos ngập cho 

các hộ dân TĐC tự nguyện (Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT 

đã có danh sách của các hộ dân). 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 992b/BC-BQLDA ngày 28/6/2018: 

a) Về công tác đo đạc đất đai, TSVKT, cây cối hoa màu 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã chủ trì, cùng 

UBND xã Mường Mô, đơn vị tư vấn đo đạc (Công ty CP ứng dụng công nghệ 

TN&MT) đã tiến hành đo đạc đất đai tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu cho các 

hộ dân TĐC tự nguyện, đô thị khu TĐC Mường Mô, huyện Nậm Nhùn. Thời điểm 

tháng 5/2017 đã đo đạc xong cho 140 hộ dân (Theo quy hoạch phê duyệt là 154 hộ 

di chuyển tự nguyện thuộc khu TĐC Mường Mô và 52 hộ TĐC đô thị huyện Nậm 

Nhùn, tuy nhiên thực tế chỉ có 140 hộ là có đất) với tống diện tích đã đo đạc là 

5.806.865,9m2. 

b) Về công tác xác minh nguồn gốc đất 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã đôn đốc UBND 

xã Mường Mô thực hiện công tác xác minh nguồn gốc đất từ tháng 6/2017. Việc xác 

minh nguồn gốc đất của UBND xã đã rất kỹ càng, công khai, minh bạch. 

 - Xét lần 1: Tại các bản, thành phần gồm có cán bộ địa chính xã, Bí thư chi 

bộ bản, Trưởng bản của các bản xét sơ bộ. (Tháng 6/2017). 
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Tại UBND xã Mường Mô, trên cơ sở hồ sơ của xét sơ bộ, thành phần gồm có 

Đảng ủy xã, HĐND xã, UBND xã, các ban ngành đoàn thể xã, Ban QLDA, đơn vị 

tư vấn, Trưởng bản, bí thư chi bộ bản. (Tháng 8/2017). 

Xét lần 2: Tại các bản, trên cơ sở hồ sơ của xét lần 1 đồng thời đối chiếu với 

các bản đồ quy hoạch rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ, thành phần gồm có 

UBND xã, cán bộ địa chính, già làng,Trưởng bản, bí thư chi bộ bản và toàn thể các 

hộ dân trong bản, các hộ TĐC tự nguyện, đô thị. (Tháng 12/2017). 

Đến thời điểm hiện tại, công tác xác minh nguồn gốc đất cho các hộ TĐC tự 

nguyện, đô thị thuộc các bản Pa Mô, KM39+41, Nậm Hài, Mường Mô, Nậm Khao, 

Bản Cang, bản Giẳng, Hát Mé đã thực hiện được cho 106 hộ dân, với tổng diện tích 

1.435.665,2 m2
. Còn lại 34 hộ dân và số diện tích đất, UBND xã Mường Mô đề nghị 

để lại để xác minh, làm rõ thêm nguồn gốc và diện tích đất. Nguyên nhân là  do việc 

các hộ dân tranh chấp đất, có một số người lợi dụng chế độ chính sách để kê khai đo 

đất của các hộ dân sở tại. 

c) Về công tác trình thu hồi đất, lập hồ sơ bồi thường 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh đã lập xong hồ sơ 

kê khai và đang hoàn thiện bản đồ địa chính, lập hồ sơ thu hồi đất. Tuy nhiên, trong 

quá trình thực hiện còn gặp nhiều tồn tại, vướng mắc, cụ thể: 

- Trong quá trình thực hiện, việc liên lạc và mời các hộ dân về để xác minh, 

lập hồ sơ mất nhiều thời gian do các hộ đi TĐC tự nguyện rải rác không tập trung. 

- Quá trình hoàn thiện bản đồ địa chính thì đơn vị tư vấn không có chức năng 

thực hiện việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm đo đạc địa chính mà việc 

này là do Trung tâm kỹ thuật sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra bản đồ. Quá trình 

kiểm tra do số lượng lớn nên mất nhiều thời gian, đến nay vẫn đang trong quá trình 

kiểm tra đạt khoảng 90% khối lượng. Dự kiến trong tháng 7 Ban sẽ hoàn thành việc 

này. 

Trong thời gian qua, do việc xác minh nguồn gốc đất kéo dài nên việc thực 

hiện công tác thu hồi đất cho các hộ dân TĐC tự nguyện, đô thị khu TĐC Mường Mô, 

huyện Nậm Nhùn chưa thực hiện được. Mặt khác, một số hộ dân không hiểu rõ đã 

kích động nhân dân TĐC tự nguyện dẫn đến tình trạng đơn thư, khiếu nại và gây áp 

lực cho các cơ quan chuyên môn. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình 

NN&PTNT tỉnh đã nhiều lần phối hợp cùng các cơ quan liên quan giải thích cho 



41 

 

nhân dân, trả lời đơn thư của nhân dân nhưng một số hộ vẫn cố tình viết đơn kiến 

nghị gửi các cơ quan trung ương.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 65: Cử tri bản Mường Mô 1, xã Mường Mô kiến nghị Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh kiểm tra, ra soát lại và đền bù diện 

tích đất nương của hộ ông Điêu Văn Khại, nằm ở vị trí tuyến đường 127 thuộc gói 6 

liên quan tới huyện Mường Tè. Kiểm tra, rà soát lại diện tích đất nương của hộ bà 

Lò Thị Dui lúc đo và ký hồ sơ là 4 ha nhưng mới được thanh toán 2,5 ha, gia đình 

thấy thiếu nên đã có ý kiến với Ban, Ban trả lời là sẽ bổ sung.Tuy nhiên đến nay vẫn 

chưa được bổ sung thanh toán đủ. 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 992b/BC-BQLDA ngày 28/6/2018: 

- Đối với diện tích đất nương của hộ ông Điêu Văn Khại ở vị trí tuyến đường 

127 thuộc gói 6 nằm trong phạm vi thi công của tuyến đường tránh ngập 127 đi 

Mường Tè nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. 

- Qua kiểm tra rà soát hồ sơ, tài liệu của bản Mường Mô không có hộ TĐC 

nào tên Lò Thị Dui nên Ban không có cơ sở để giải quyết. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

4. Kiến nghị 66: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh kiểm tra ra, soát lại diện tích đất 

nương của gia đình ông Mào Văn Phình, bản Pa Mô có tổng diện tích khoảng 

12.000m2, mới được thanh toán một nửa diện tích (6.000m2), đề nghị xem xét lại và 

thanh toán nốt số diện tích còn lại cho gia đình. Đề nghị kiểm tra, ra soát lại số tiền 

đền bù diện tích đất ruộng canh tác hàng năm của 3 hộ (Mào Văn Phình, Hỏ Văn 

Dung, Mào Thị Hinh) cùng canh tác có tổng diện tích là 1.518m2, chia đều cho 3 hộ 

nhưng đến nay gia đình ông Mào Văn Phình chưa nhận tiền, đề nghị ban trả lời rõ 

số diện tích đất ruộng trên có được thanh toán đền bù hay không? Kiểm tra, rà soát 

lại số diện tích đất nương ở dưới cos ngập của gia đình ông Lò Văn Chủng có tổng 

diện tích là 24.000m2, mới được thanh toán đền bù 19.000m2, còn thiếu 5.000m2. 

Kiểm tra, rà soát diện tích đất ruộng của gia đình bà Mào Thị Nui nằm dưới đường 

127 đã được thanh toán đền bù nhưng kênh mương của gia đình dài khoảng 200m 

chưa được hỗ trợ, đề nghị xem xét giải quyết. 
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Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 992b/BC-BQLDA ngày 28/6/2018: 

  - Sau khi kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan thì hộ ông Mào Văn Phình có 

5.736,50 m2 được thu hồi tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 

2015 của UBND huyện Nậm Nhùn. Số liệu gia đình ông kiến nghị không có trong 

Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Nậm Nhùn. Trên cơ sở Quyết định thu hồi 

đất của UBND huyện Nậm Nhùn Ban đã phê duyệt phương án bồi thường và tiến 

hành chi trả đầy đủ số tiền theo quy định cho gia đình. Với kiến nghị của ông Ban 

không giải quyết vì khi lập phương án bồi thường đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây 

cối hoa màu Ban QLDA bồi thường di dân TĐC (Nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình NN&PTNT) đã niêm yết công khai phương án và Quyết định bồi 

thường đến từng người dân thì gia đình ông không có ý kiến gì. Ngoài ra trước khi 

tích nước lòng hồ Thủy điện Lai Châu Ban cùng đơn vị tư vấn đo đạc đã phối hợp 

với các trưởng bản, UBND xã, địa chính xã tổ chức cho nhân dân kiểm tra số liệu về 

đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu, gia đình đã ký biên bản với ban và đơn 

vị tư vấn đo đạc là đầy đủ trước khi nước ngập. Nhưng đến nay gia đình mới có kiến 

nghị phản ánh thiếu diện tích đất nương nên Ban không giải quyết. 

  - Sau khi kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan hộ ông Mào Văn Phình không có 

diện tích đất ruộng nào được thu hồi tại Quyết định thu hồi đất của UBND huyện 

Nậm Nhùn. Hộ ông Hỏ Văn Dung có 7.204 m2 được thu hồi tại Quyết định số 

1541/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND huyện Nậm Nhùn. Hộ bà 

Mào Thị Hinh có 1.032,3 m2 được thu hồi tại Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 

25 tháng 11 năm 2014 của UBND huyện Nậm Nhùn. Ban chỉ phê duyệt phương án 

bồi thường cho các hộ dân trên cơ sở Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Nậm 

Nhùn. Với kiến nghị của gia đình ông Ban không có chức năng xác minh nguồn gốc 

đất cũng như giải quyết tranh chấp giữa các hộ dân. Nên với kiến nghị của gia đình 

ông Ban không giải quyết. 

  - Với kiến nghị của gia đình ông Lò Văn Chủng còn thiếu 5.000 m2 diện tích 

đất nương ở dưới cos ngập và hộ gia đình bà Mào Thị Nui thiếu 200m kênh mương. 

Ban không giải quyết vì khi lập phương án bồi thường đất đai, tài sản vật kiến trúc, 

cây cối hoa màu Ban QLDA bồi thường di dân TĐC (Nay là Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình NN&PTNT) đã tiến hành niêm yết công khai phương án và 

Quyết định bồi thường đến từng người dân thì gia đình ông, bà không có ý kiến gì. 
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Ngoài ra trước khi tích nước lòng hồ Thủy điện Lai Châu Ban cùng đơn vị tư vấn đo 

đạc đã phối hợp với các trưởng bản, UBND xã, địa chính xã tổ chức cho nhân dân 

kiểm tra số liệu về đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu, gia đình đã ký biên 

bản với ban và đơn vị tư vấn đo đạc là đầy đủ trước khi nước ngập. Nhưng đến nay 

gia đình mới có kiến nghị phản ánh thiếu diện tích đất nương nên Ban không giải 

quyết. Mặt khác với tất cả các hộ dân có kiến nghị phản ánh còn thiếu diện tích đất 

sản xuất, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu nằm dưới vùng ngập lòng hồ Thủy 

điện Lai Châu do Ban làm chủ đầu tư Ban sẽ không giải quyết cho bất kể một trường 

hợp nào vì Ban đã kiểm tra, rà soát rất kỹ càng trước khi đóng đập và cũng giải thích 

cho nhân dân rất nhiều lần và từng hộ đã ký xác nhận nhưng nhân dân vẫn cố tình 

viết đơn kiến nghị. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

   5. Kiến nghị 67: Cử tri các bản: Nậm Khao, Mường Mô 1, Pa Mô, Mường Mô, 

xã Mường Mô kiến nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh 

xem xét làm đường vào bãi nghĩa địa cho bản Nậm Khao. Kiểm tra lại khu vực nghĩa 

địa của 2 bản Mường Mô và Mường Mô 1, hiện nay mới chỉ làm đường đi vào nghĩa 

địa, khu vực bên trong nghĩa địa có nhiều vực sâu, chưa được san gạt. Kiểm tra, sửa 

chữa tuyến đường xuống bến đò của cụm Nậm Hài, bản Mường Mô đã bị hư hỏng, 

sạt lở. 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 992b/BC-BQLDA ngày 28/6/2018: 

- Đối với Nghĩa địa Bản Nậm Khao: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công 

trình NN&PTNT tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt đường xuống bến đò Nậm Khao, 

kết hợp với đường vào bãi nghĩa địa, sẽ thi công trong thời gian tới. 

  - Đối với Nghĩa địa cụm điểm TĐC Mường Mô: Ban QLDA đã thi công xong 

và bàn giao đưa vào sử dụng từ 2016 trong đó UBND tỉnh chỉ phê duyệt đường vào 

nghĩa địa và đền bù trong phạm vi bãi chôn cất không san gạt mặt bằng do kinh phí 

hạn hẹp. 

  -  Đường xuống bến đò Nậm Hài: Ban QLDA đã thi công và bàn giao đưa vào 

sử dụng năm 2016, Năm 2017 Ban đã sửa chữa xong phần hư hỏng và sạt lở đến nay 

đã hết thời hạn bảo hành công trình. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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6. Kiến nghị 68: Cử tri bản Pa Kéo I, thị trấn Nậm Nhùn kiến nghị Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình Giao thông sớm triển khai thông đường 36m từ ngã 

ba xã Nậm Hàng đến cổng trường THPT Nậm Nhùn để Nhân dân đi lại được thuận 

lợi và phát triển kinh doanh. 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông trả lời tại Công 

văn số 309/BQLDA – KT ngày 29 tháng 6 năm 2018: 

 Dự án Đường quảng trường (đường 36m) giai đoạn I được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 với tổng chiều dài tuyến L 

= 1.127m (bao gồm cả cầu Nậm Bắc) nối khu quảng trường TTHC huyện với nút 

giao đường tỉnh 127 (khu vực cổng trường THPT Nậm Nhùn). Hiện tại Cầu Nậm 

Bắc đang được triển khai thi công cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.  

 Đối với đoạn tuyến còn lại từ ngã ba xã Nậm Hàng đến cổng trường THPT 

Nậm Nhùn (nút giao đường tỉnh 127) hiện nay chưa có chủ trương đầu tư của Tỉnh 

nên chưa thể thực hiện. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông nhận thấy việc 

đầu tư hoàn thiện tuyến đường Quảng trường là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu 

cầu đi lại, sinh hoạt, buôn bán của nhân dân huyện Nậm Nhùn. Nhưng do nguồn lực 

của Trung ương, của Tỉnh hiện tại còn khó khăn, ngân sách bố trí cho đầu tư XDCB 

còn hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư các dự án còn rất lớn. Ban QLDA ĐTXD các 

công trình Giao thông sẽ kiến nghị UBND tỉnh đưa danh mục dự án vào đầu tư giai 

đoạn tiếp theo và thực hiện đầu tư khi có chủ trương của Tỉnh và bố trí được nguồn 

vốn thực hiện.  

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Ngày 09/6/2020 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định điều chỉnh dự án 

Đường quảng trường và hạ tầng kỹ thuật khu y tế, giáo dục, thương mại - dịch vụ và 

dân cư thị trấn Nậm Nhùn (giai đoạn II) huyện Nậm Nhùn. Ban QLDA ĐTXD CCT 

giao thông đã chỉ đạo nhà thầu thi công triển khai đoạn đường 36m (đoạn từ trường 

THPT Nậm Nhùn đến sân quảng trường và đoạn vuốt nối với TL127) đến nay giao 

thông đi lại đã thuận lợi. Đoạn từ bản Pa Kéo 1 đến trường THPT Nậm Nhùn (đầu 

tư 01 làn đường theo quy hoạch phía tiếp giáp sông Đà, nền đường rộng 18m) Chủ 

đầu tư đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự kiến hết quý II năm 2021 đảm 

bảo giao thông đi lại thuận lợi cho nhân dân. 
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      - Riêng đoạn đường quảng trường (đường 36m) còn lại từ ngã ba xã Nậm Hàng 

đến bản Pa Kéo 1 dài khoảng 1,1Km Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông 

đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lai Châu sớm đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho nhân 

dân tham gia giao thông được thuận lợi và phát triển kinh doanh.  Ủy ban nhân dân 

tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư đoạn đường trong thời gian thích hợp khi cân đối được 

nguồn vốn 

7. Kiến nghị 69: Cử tri thị trấn Nậm Nhùn kiến nghị: Hiện nay, cây cao su đã 

cho thu hoạch nhưng Nhân dân chưa được ký hợp đồng với công ty để được hưởng 

lợi góp đất 10% sản phẩm thu được từ cao su, đề nghị Công ty cổ phần cao su Lai 

Châu II giải quyết các quyền lợi cho Nhân dân theo quy định. 

Công ty CP Cao su Lai Châu II trả lời tại Báo cáo số 883/BC-CSLCII ngày 

27/6/2018: 

 Sau khi thống nhất giải quyết, Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II xin giải trình 

ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Nậm Nhùn có liên quan đến ký kết hợp đồng góp 

quyền sử dụng đất thuộc dự án trồng và phát triển cây cao su trên địa bàn thị trấn như 

sau: 

 Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II được thành lập và đi vào hoạt động tháng 

10 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010 công ty bắt đầu trồng cây cao su tại hai xã Chăn 

Nưa của huyện Sìn Hồ và xã Nậm Hàng của huyện Mường Tè (nay là xã Nậm Hàng 

và thị trấn Nậm Nhùn của huyện Nậm Nhùn). Đến thời điểm này tổng diện tích thực 

trồng cây cao su tại 6 xã và thị trấn của huyện Nậm Nhùn là: 2.012 ha trong đó diện 

tích vườn cây trồng năm 2010 là: 358 ha trong đó Thị trấn Nậm Nhùn trồng: 120 ha, 

xã Nậm Hàng trồng: 238 ha. 

 Đầu năm 2018 công ty đưa vườn cây vào khai thác thí điểm tại địa bàn của thị 

trấn Nậm Nhùn là: 30,0 ha. 

 Về lý do mà công ty chưa ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất với người 

dân của thị trấn Nậm Nhùn là: 

 Từ năm 2015- 2016 Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam làm việc với UBND 

tỉnh Lai Châu đã cùng nhau thống nhất mẫu ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất 

trồng cây cao su và ăn chia sản phẩm 10% với các hộ gia đình, công ty đã phối hợp 

với các xã, thị trấn và các phòng ban của huyện Nậm Nhùn để ký kết hợp đồng góp 

quyền sử dụng đất với các hộ gia đình, nhưng khi công ty thực hiện công tác ký kết 
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hợp đồng góp quyền sử dụng đất với các hộ dân công ty phát hiện ra các sai sót vướng 

mắc sau mà chưa thể ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất với các hộ dân được: 

 - Thứ nhất: Sai thông tin và mã đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Theo quy định đất trồng cây cao su là đất trồng cây công nghiệp lâu năm có mã 

đất: LNC nhưng hiện nay trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các huyện cấp 

cho các hộ dân có cùng 2 loại mã đất là RSK và LNC. Mã đất: RSK là đất khoanh nuôi 

phục hồi rừng sản xuất không được trồng cây cao su. 

 - Thứ hai: Sai các thông tin về tên, tuổi, số chứng minh nhân dân, số hộ khẩu 

của các hội dân có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 - Thứ ba: Sai lệch các thửa đất trên bản đồ của giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (trên giấy có khoanh là đất đã trồng cây cao su nhưng ngoài thực địa thì không có 

và ngược lại). 

 - Thứ tư: Đất đã trồng cây cao su nhưng vẫn chưa có hồ sơ quy chủ, chưa cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Do có các vướng mắc trên, để khắc phục vấn đề này và đẩy nhanh tiến độ ký 

kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất với các hộ dân công ty đã có văn bản báo cáo về 

tình hình vướng mắc với UBND tỉnh Lai Châu, đến ngày 17/10/2017 đồng chí Lê 

Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các sở, ban ngành của tỉnh, các 

huyện liên quan đã chủ trì buổi làm việc tại công ty để nghe công ty báo cáo các vướng 

mắc và đồng chí đã có kết luận về các nội dung vướng mắc như sau: 

 -Sai thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng chí đã chỉ đạo: Giao 

UBND  huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với công ty 

cổ phần cao su Lai Châu II kiểm tra rà soát thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện đính chính lại cho chính xác, đảm 

bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. 

 - Sai lệch mã đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

 Để đảm bảo 100% diện tích thửa đất của người dân (gồm đất cây công nghiệp 

lâu năm LNC và đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất RSK) được ký kết hợp đồng 

góp đất với công ty cao su, nhất trí cho UBND huyện chỉ đạo phòng TN& MT chủ trì 

phối hợp với công ty điều chỉnh lại mã đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Từ 

đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất RSK sang đất cây công nghiệp lâu năm LNC). 
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- Diện tích đất trồng cao su nhưng chưa có hồ sơ quy chủ: 

Công ty cổ phần cao su Lai Châu II tổng hợp số liệu diện tích đã trồng cao su 

nhưng chưa có hồ sơ quy chủ, báo cáo Chủ tịch UBND các huyện để chỉ đạo phòng 

Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra, đo đạc quy chủ tiến hành cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất để góp đất trồng cao su theo quy định của pháp luật. 

Sau khi có ý kiến chỉ đạo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 

21/11/2017 công ty đã chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các 

huyện: Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Mường Tè, các xã, thị trấn và các bên liên quan thực 

hiện theo nội dung kết luận đến thời điểm này đã tháo gỡ được một số vướng mắc cụ 

thể như sau: 

- Tại huyện Sìn Hồ đã hoàn thiện công tác điều chỉnh lại Mã đất LNC, đính 

chỉnh lại các thông tin về tên, tuổi, số chứng minh nhân dân, số hộ khẩu sai lệch trên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, một số diện tích đất đã trồng cây 

cao su nhưng vẫn chưa có hồ sơ quy chủ thì huyện đã quy chủ bổ sung và tiến hành 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ, công ty đang tiến hành ký kết hợp 

đồng góp quyền sử dụng đất với các hộ dân theo quy định. 

- Tại huyện Nậm Nhùn đã hoàn thiện được đính chỉnh lại các thông tin về tên, 

tuổi, số chứng minh nhân dân, số hộ khẩu sai lệch trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ dân, một số diện tích đất đã trồng cây cao su nhưng vẫn chưa có hồ sơ 

quy chủ thì huyện đã quy chủ bổ sung và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đầy đủ, hiện nay về công tác điều chính lại Mã đất trên giấy chứng nhân 

quyền sử dụng đất cho các hộ dân vẫn còn vướng mắc huyện chưa thực hiện xong 

hạng mục này nên công ty chưa có cơ sở pháp lý để ký kết hợp đồng góp quyền sử 

dụng đất với các hộ dân ở thị trấn Nậm Nhùn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

8. Kiến nghị 70: Cử tri bản Nậm Khao, xã Mường Mô kiến nghị: Bản Nậm 

Khao được di chuyển theo dự án TĐC xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn. Tuy nhiên, 

vị trí nơi ở mới hiện nay thuộc đất của Kan Hồ, huyện Mường Tè quản lý. 35 hộ gia 

đình của bản Nậm Khao được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nền nhà) do 

UBND huyện Mường Tè ký. Hiện nay, công tác khai hoang ruộng nước đã thực hiện 

xong nhưng chưa được thanh toán hỗ trợ. Nguyên nhân do Ban quản lý KFW 8 là 

đơn vị sẽ chi trả tiền khai hoang, nhưng phải căn cứ vào địa giới hành chính mới 
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được thực hiện chi trả, nhưng do trong bản đồ địa giới hành chính, bản Nậm Khao 

lại thuộc xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, vậy Nhân dân bản Nậm Khao, xã Mường Mô 

kiến nghị Sở Nội vụ tham mưu xem xét, điều chỉnh lại bản đồ địa giới hành chính. 

Sở Nội vụ trả lời tại Báo cáo số 698/BC - SNV ngày 25/6/2018: 

  Quy mô dân số của hai xã Can Hồ, huyện Mường Tè và xã Mường mô, huyện 

Nậm Nhùn tính đén 31/5/2018 chưa đủ tiêu chuẩn quy mô dân số theo quy định tại 

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 nên không thể thực hiện việc điều chỉnh địa 

giới hành chính. 

 Hiện tại, việc hỗ trợ khai hoang ruộng nước đang được thực hiện theo hai 

nguồn: Dự án “Quản lý bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm khí thải CO2” 

(KfW8) do Chính phủ Đức tài trợ được phê duyệt theo các Quyết định số 3850/QĐ-

BNN-TC ngày 24/9/2015, Quyết định  số 2093/QĐ-BNN-TC ngày 31/5/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 

29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Mức hỗ trợ khai hoang ruộng 

nước của hai chương trình, Dự án trên chênh lệch không nhiều, đối với độ dốc dưới 

20%, mức hỗ trợ là như nhau. 

 Xã Can Hồ, huyện Mường Tè không thuộc vùng quy hoạch của Dự án KfW8 

nên các hộ dân của bản Nậm Khao, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn đang sinh sống 

và canh tác tại xã Can Hồ, huyện Mường Tè không được hưởng theo chính sách hỗ 

trợ của Dự án trên, đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn phối hợp với UBND huyện 

Mường Tè xem xét, hỗ trợ kinh phí khai hoang cho các hộ dân bản Nậm Khao theo 

chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-

UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. 

 Đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn chỉ đạo UBND xã Mường Mô tuyên truyền, 

vận động Nhân dân bản Nậm Khao thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước, giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn, canh tác, sản xuất trên diện tích 

hiện có, không khai hoang, mở rộng thêm. 

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): 

Bản Nậm Khao, xã Mường Mô không thuộc quy hoạch nằm trong diện tích 

khai hoang của dự án KFW8, do vậy không được thanh toán hỗ trợ khai hoang từ 
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nguồn KFW8, chỉ được hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-

UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Đến nay, công tác nghiệm thu khai hoang 

của bản Nậm Khao đã xong, tổng số hộ khai hoang là 18 hộ, với 3,96ha, UBND xã 

Mường Mô đang thực hiện các thủ tục để thanh toán tiền cho nhân dân, thời gian 

hoàn thành 31/12/2018. 

Kết quả rà soát: 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: 06 

1. Kiến nghị 71: Cử tri các xã Nậm Chà, Nậm Ban, Nậm Hàng kiến nghị UBND 

tỉnh xem xét mở 01 tuyến đường ô tô từ trung tâm xã Nậm Chà sang huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên để thuận lợi cho Nhân dân đi lại, thông thương; sớm có phương án 

mở đường dân sinh tuần tra biên giới từ bản Hua Pảng, xã Nậm Ban theo đường 

mòn cũ lên mốc 50 dài 7 Km; có phương án làm đường và cầu vào 02 bản Lồng 

Ngài, Nậm Lay, xã Nậm Hàng (hai bản cách xa trung tâm xã khoảng 90km) để Nhân 

dân đi lại thuận lợi. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 

12/10/2018: 

Các ý kiến kiến nghị của cử tri đề xuất đầu tư các tuyến đường giao thông phục 

vụ nhu cầu giao thương kinh tế - xã hội là rất cần thiết, tuy nhiên hiện nay do nguồn 

ngân sách địa phương rất hạn hẹp, nhu cầu đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là 

hạ tầng giao thông còn rất lớn. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo các 

ngành chức năng rà soát, tham mưu đầu tư các dự án khi cân đối được nguồn vốn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 72: Cử tri xã Trung Chải kiến nghị UBND tỉnh có phương án lồng 

ghép các chương trình, đề án hỗ trợ cho dân như: Chương trình 30a, 135, đề án hỗ 

trợ dân tộc Mảng và một số chương trình khác kết hợp cùng hỗ trợ một đợt nhằm 

phát huy hiệu quả (vì một số đề án hiệu quả hỗ trợ không cao, vốn đầu tư ít nên 

không phát triển được…). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 

12/10/2018: 
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Hiện nay một số Chương trình như Chương trình MTQG về giảm nghèo, xây 

dựng nông thôn mới,... đã được triển khai lồng ghép để thực hiện. Tuy nhiên một số 

Chương trình, đề án có phạm vi, đối tượng hỗ trợ không tương đồng nên không thể 

lồng ghép để triển khai thực hiện. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo 

các ngành chức năng liên quan rà soát tổng thể các chương trình, đề án đã ban hành; 

tham mưu lồng ghép thực hiện các chương trình có đối tượng hỗ trợ tương đồng đảm 

bảo nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, đề án. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 73: Cử tri Lò Văn Chủng, bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến 

nghị: Gia đình ông chưa đồng thuận với ý kiến trả lời của Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước kỳ họp thứ 7, HĐND 

tỉnh, gia đình ông đã có ý kiến như sau: Gia đình có đất nương nằm dưới cos ngập 

với tổng diện tích là 24.000m2 mới được thanh toán 19.000m2 còn 5.000m2 chưa 

được thanh toán. Đề nghị Ban giải thích rõ, khi được ký nhận tiền với tổng diện tích 

19.000m2, gia đình ông đã không nhất trí. Tuy nhiên, Ban đã có trả lời là sẽ có nhiều 

đợt thanh toán nên gia đình ông đã ký nhận với diện tích 19.000m2 còn phần diện 

tích thiếu sẽ thanh toán đợt sau. Đến nay, gia đình ông vẫn chưa nhận được số tiền 

đề bù diện tích thiếu là 5.000m2, đề nghị ban làm rõ. 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018: 

 - Cử tri Lò Văn Chủng, bản Mường Mô: Gia đình đề nghị Ban giải thích rõ, 

gia đình ông có 24.922,8 m2 diện tích đất sản xuất dưới cos ngập được thu hồi tại các 

Quyết định cụ thể như sau: Quyết định thu hồi đất số 1541/QĐ-UBND ngày 

25/11/2014 của UBND huyện Nậm Nhùn với tổng diện tích 5.398,6 m2 trong đó: Đất 

trồng lúa nước 2 vụ 4.845 m2, đất nuôi trồng thủy sản 553,6 m2. 

 - Tại Quyết định thu hồi số 1250/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND 

huyện Nậm Nhùn với tổng diện tích đất nương rẫy 19.524,2 m2 

- Trên cơ sở các Quyết định thu hồi của UBND huyện Nậm nhùn, Ban QLDA 

đã phê duyệt phương án bồi thường bù chênh lệch đất tại Quyết định số 750/QĐ-

BQLDA ngày 18/12/2015 đã chi trả đầy đủ cho gia đình ông với tổng số tiền 459.817.000 

đồng. Tuy nhiên ông vẫn kiến nghị thiếu  5.000 m2  là không đúng và không có căn cứ vì 

khi lập phương án bồi thường đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu Ban 
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QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh (Này là ban QLDA đầu tư xây dựng các công 

trình NN&PTNT) đã niêm yết công khai phương án và Quyết định thì gia đình ông 

đã nhất trí với phương án. Ngoài ra trước khi tích nước lòng hồ Thủy điện Lai Châu. 

Ban cùng đơn vị tư vấn đo đạc đã phối hợp với các trưởng các bản, UBND xã, địa 

chính xã tổ chức cho nhân dân kiểm tra số liệu về đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây 

cối hoa màu và ký biên bản với Ban và đơn vị tư vấn đo đạc là đầy đủ trước khi nước 

ngập. Nhưng đến nay gia đình vẫn có kiến nghị phản ánh thiếu diện tích đất dưới cos 

ngập lòng hồ Thủy điện Lai Châu là không có cơ sở nên Ban không giải quyết. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

4. Kiến nghị 74: Cử tri Phan Văn Thức bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến 

nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh giải quyết dứt điểm việc đền bù các diện tích đất trên cos ngập cho 152 hộ 

TĐC tự nguyện trên địa bàn xã. Hiện nay, số diện tích đất đó đã được đo đạc, kiểm 

đếm nên các hộ đó quản lý không cho ai xâm phạm, do chưa được giải quyết dứt 

điểm nên dẫn đến việc các hộ TĐC tự nguyện gây cản trở việc sản xuất của các hộ 

dân sở tại. 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018: 

  Hiện nay số diện tích đất và TSVKT cây cối hoa màu của các hộ dân TĐC tự 

nguyện và tập chung đô thị huyện Nậm Nhùn trên địa bàn xã Mường Mô, đã được 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

đo đếm đầy đủ và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục bồi thường cho các hộ 

dân. Sau khi thực hiện xong phương án bồi thường cho các hộ dân. Khi nào chi trả 

tiền đền bù cho các hộ xong, Ban sẽ tiến hành bàn giao lại cho UBND xã Mường Mô 

số diện tích đã thu hồi để UBND xã  quản lý theo quy định của Pháp luật. Khi chưa 

bàn giao cho xã quản lý thì các hộ sở tại không được vào đó sản xuất. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

5. Kiến nghị 75: Cử tri Lò Thị Dui, bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị: 

Bà chưa đồng thuận với ý kiển trả lời của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tinht đối với ý kiến của gia đình bà tại lần tiếp 

xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV. Đề nghị Ban tiếp tục kiểm tra, 

rà soát lại diện tích đất nương của hộ gia đình bà tại thời điểm đo đạc và ký hồ sơ 
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là 4 ha nhưng mới thanh toán 2,5 ha; gia đình bà thấy thiếu nên đã có ý kiến và Ban 

trả lời là sẽ bổ sung. Tuy nhiên, đến nay Ban vẫn chưa thanh toán đầy đủ số diện 

tích thiếu cho gia đình bàn. 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018: 

 - Gia đình đề nghị Ban kiểm tra rà soát phần diện tích đất sản xuất dưới cos 

ngập còn thiếu. Sau khi kiểm tra hồ sơ liên quan gia đình bà có 29.917,2 m2 diện tích 

đất sản xuất dưới cos ngập được thu hồi tại các Quyết định cụ thể như sau: Quyết 

định thu hồi đất số 1541/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND huyện Nậm Nhùn 

với tổng diện tích 4.743,1 m2 trong đó: Đất trồng lúa nước 2 vụ 3.596 m2, đất nuôi 

trồng thủy sản là 586,1 m2, đất trồng cây hàng năm khác 561 m2. 

 - Tại Quyết định thu hồi số 1250/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND 

huyện Nậm Nhùn với tổng diện tích đất nương rẫy của bà là 25.174,1 m2. 

- Trên cơ sở các Quyết định thu hồi của UBND huyện Nậm nhùn, Ban QLDA 

bồi thường di dân tái định cư tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường bù chênh lệch 

đất tại Quyết định số 750/QĐ-BQLDA ngày 18/12/2015 đã chi trả đầy đủ cho gia đình 

Bà với tổng số tiền là 538.352.800 đồng. Tuy nhiên bà kiến nghị mới được thanh toán 2,5 

ha  là không đúng, Ban chỉ lập phương án bồi thường trên cơ sở các Quyết định thu 

hồi đất của UBND huyện Nậm Nhùn. Phần diện tích đất mà gia đình bà kiến nghị 

còn thiếu không có trong các Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Nậm Nhùn. 

Mặt khác Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh (Này là ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình NN&PTNT) đã niêm yết công khai phương án và Quyết định 

phê duyệt phương án thì gia đình bà đã nhất trí với phương án. Ngoài ra trước khi 

tích nước lòng hồ Thủy điện Lai Châu, Ban cùng đơn vị tư vấn đo đạc đã phối hợp 

với các trưởng các bản, UBND xã, địa chính xã tổ chức cho nhân dân kiểm tra số 

liệu về đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu và ký biên bản với ban và đơn 

vị tư vấn đo đạc là đầy đủ trước khi nước ngập. Nhưng đến nay gia đình vẫn có kiến 

nghị phản ánh thiếu diện tích đất dưới cos ngập lòng hồ Thủy điện Lai Châu là không 

có cơ sở nên Ban không giải quyết. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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6. Kiến nghị 76: Cử tri Lò Văn Kiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Mô kiến 

nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ làm đường vào bản Hát Mé, xã Mường Mô. 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018: 

Hiện nay Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh  đã chỉ đạo nhà thầu vào thi công theo đúng tiến độ của dự án. 

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):  

Công trình đường vào bản Hát Mé đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tích cực chỉ đạo đơn vị 

thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 

30/6/2019. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

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: 10 

1. Kiến nghị 77: Cử tri xã Nậm Manh kiến nghị: Hiện nay Chính phủ quy định 

đóng cửa rừng tự nhiên, không cho phép khai thác gỗ nên các hộ dân vùng sâu, vùng 

xa gặp khó khăn trong việc làm nhà ở, trong khi người dân không có điều kiện để 

mua vật liệu xây dựng và cũng không phù hợp với phong tục tập quán của người 

đồng bào dân tộc thiểu số, đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách đặc thù đối với 

việc khai thác gỗ làm nhà tại chỗ cho các hộ dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Hiện nay nhu cầu khai thác gỗ làm nhà tại chỗ của các hộ dân không chỉ có ở 

xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn mà còn có ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. 

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng) và Chính phủ (Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung 
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ương Đảng; Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong 

thời gian tới), thì việc dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên (bao gồm cả khai thác gỗ gia 

dụng, khai thác tận thu, tận dụng) phải thực hiện nghiêm túc trên phạm vi cả nước. 

Do đó, UBND tỉnh không ban hành chính sách đặc thù đối với việc khai thác 

gỗ làm nhà tại chỗ cho các hộ dân trái với quy định của Trung ương. Đề nghị cử tri 

và UBND huyện Nậm Nhùn tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân xã Nậm Manh để 

Nhân dân hiểu, đồng thuận và chấp hành đúng chủ trương, chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nước. 

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 đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện cử cán bộ kiểm lâm địa bàn tới 

các bản, tuyên truyền tới người dân về các quy định của nhà nước, đồng thời yêu cầu 

người dân cùng chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng. Đến nay, nhân dân xã Mậm Manh đã thực hiện tốt các quy định về 

bảo vệ rừng trên địa bàn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 78: Cử tri là giáo viên Trường THCS xã Pú Đao kiến nghị UBND 

tỉnh: Bố trí đủ số lượng giáo viên giảng dạy cho các cấp học của xã nói riêng và của 

toàn huyện nói chung, vì hiện nay biên chế giáo viên của toàn huyện Nậm Nhùn đang 

thiếu, nhất là giáo viên Mầm non. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Bộ Nội vụ thẩm định giao biên chế cho tỉnh Lai Châu vào thời điểm sau kỳ họp 

thứ 6, HĐND tỉnh nên việc giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị năm 2018 chuyển 

sang kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh (tháng 7/2018). Bên cạnh đó thực hiện Nghị quyết số 

19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh Lai 

Châu đã sáp nhập các đơn vị trường học và bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên sau khi 

sáp nhập. Trên cơ sở sắp xếp, rà soát số biên chế giáo viên còn thiếu mới tổ chức xét 

tuyển, vì vậy không tổ chức xét tuyển ngay từ đầu năm học nên có ảnh hưởng đến tỷ 

lệ giáo viên đứng lớp của một số trường. 
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 Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1291/KH-UBND về 

tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019, dự kiến tháng 

12/2018 phê duyệt kết quả trúng tuyển và ban hành quyết định tuyển dụng theo quy 

định để đảm bảo số lượng giáo viên. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 79: Cử tri là giáo viên Trường THCS xã Pú Đao kiến nghị UBND 

tỉnh: Sớm bố trí vốn xây dựng trường Trung học cơ sở cho xã, vì từ trước đến nay xã 

chưa có trường Trung học cơ sở, Trường chỉ là mượn tạm các phòng học cũ của 

Trường Tiểu học, đến nay đã xuống cấp. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Dự án Trường THCS xã Pú Đao là danh mục dự kiến khởi công mới trong giai 

đoạn 2018-2020 theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tuy nhiên đến nay chưa được 

đầu tư do thực hiện chủ trương sáp nhập trường đối với các trường có ít học sinh theo 

Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Đến nay Trường Tiểu học xã Pú Đao và Trung học cơ sở xã Pú Đao huyện Nậm 

Nhùn đã được UBND huyện Nậm Nhùn sáp nhập thành Trường liên cấp là Trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pú Đao (tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 

23/7/2018 về việc thành lập trường Tiểu học và THCS xã Pú Đao). UBND tỉnh ghi 

nhận ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện chuẩn bị 

đầu tư theo quy mô trường sau sáp nhập để sớm đầu tư xây dựng trường. 

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):  

Công trình Trường THCS xã Pú Đao đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đến nay UBND huyện Nậm Nhùn đã bố trí 

mặt bằng, xác định quy mô, khái toán công trình. Đề công trình sớm được triển khai, 

đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.  

Kết quả rà soát: Chưa giải quyết xong 

4. Kiến nghị 80: Cử tri là giáo viên Trường THCS xã Pú Đao kiến nghị UBND 

tỉnh:  Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Trung học Phổ thông, trường Nội 

trú của tỉnh, huyện, trường nghề sát với nhu cầu thực tế của địa phương, vì hiện nay 

số lượng học sinh học hết lớp 9 của xã nhiều nhưng không có chỉ tiêu vào học các 
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trường Trung học phổ thông, trường Nội trú và trường nghề gây khó khăn cho phụ 

huynh, cấp ủy chính quyền trong việc hướng nghiệp cho các em. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Trung học phổ thông, phổ 

thông dân tộc nội trú của tỉnh, huyện hàng năm đã phù hợp và sát với nhu cầu thực 

tế tại các huyện cũng như toàn tỉnh (riêng các trường Trung học phổ thông nếu học 

sinh có nhu cầu đi học đều tiếp nhận học sinh kể cả trường đó đã vượt chỉ tiêu giao). 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

5. Kiến nghị 81: Cử tri Hù Văn Phức, bản Mường Mô 1 và cử tri Hỏ Thị Dan, 

bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị: Trước đây, 02 hộ gia đình đã được làm 

nương tại km 43, quá trình đo, kiểm đếm có phát hiện ra trùng 01 thửa đất với tổng 

diện tích là 4000m2, giữa 02 gia đình đã thỏa thuận và có đơn đề nghị gửi đến UBND 

xã, nhưng đến nay chưa thấy trả lời, đề nghị Ban TĐC tỉnh xem xét, giải quyết cho 

02 hộ gia đình.  

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1519/BC-BQLDA ngày 28/11/2018: 

Cử tri Hù Văn Phức, bản Mường Mô 1 và cử tri Hỏ Thị Dan, bản Mường Mô: 

Gia đình đề nghị Ban giải quyết cho 02 hộ gia đình. Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu có 

liên quan thì không có thửa đất nào với diện tích như gia đình ông, bà kiến nghị. Tuy 

nhiên đến nay gia đình ông, bà mới kiến nghị thiếu 4.000 m2  ở khu vực km 43 là không 

đúng thực tế, vì từ trước đến nay Ban không nhận được bất kỳ kiến nghị phản ánh nào của 

gia đình ông, bên cạnh đó cũng qua bao nhiêu lần tiếp xúc cử tri của các cấp gia đình ông 

cũng không có ý kiến phản ánh gì. Mặt khác khi lập phương án bồi thường đất đai, tài 

sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh (Này là 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT) đã niêm yết công khai 

phương án và Quyết định thì gia đình ông đã nhất trí với phương án. Ngoài ra trước 

khi tích nước lòng hồ Thủy điện Lai Châu. Ban cùng đơn vị tư vấn đo đạc đã phối 

hợp với các trưởng các bản, UBND xã, địa chính xã tổ chức cho nhân dân kiểm tra 

số liệu về đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu và ký biên bản với ban và 

đơn vị tư vấn đo đạc là đầy đủ trước khi nước ngập. Nhưng đến nay gia đình vẫn có 

kiến nghị phản ánh thiếu diện tích đất dưới cos ngập lòng hồ Thủy điện Lai Châu 

nên Ban không giải quyết. 
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Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

6. Kiến nghị 82: Cử tri Lường Văn Thơm, bản Giẳng, xã Mường Mô kiến nghị: 

Trước khi chưa di chuyển tái định cư gia đình có đất ruộng hai vụ canh tác hằng 

năm tại cánh đồng Hổi Sí, nay là khu mặt bằng của bản có tổng diện tích là 2.200m2, 

bị ảnh hưởng do thi công mặt bằng TĐC bản Giẳng, nhưng đến nay vẫn chưa được 

thanh toán.  Trong khi đó, một số hộ có đất bị ảnh hưởng đã được thanh toán, đề 

nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT xem xét, giải quyết.  

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1519/BC-BQLDA ngày 28/11/2018: 

Theo như hồ sơ giải phóng mặt bằng của công trình mặt bằng, đường nội bộ 

điểm TĐC bản Giẳng thì Ban đã thanh toán toàn bộ tiền bồi thường cho các hộ dân 

có đất, tài sản vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi bị anh hưởng do thi công công trình. 

Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện dự án Ban không nhận được bất cứ phản ánh 

nào của cử tri Lường Văn Thơm về số diện tích 2.200 m2  như trong kiến nghị và đến 

thởi điểm hiện tại công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng nhiều năm nên Ban không 

còn cơ sở để giải quyết. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

7. Kiến nghị 83: Cử tri các hộ TĐC tự nguyện xã Mường Mô đề nghị Ban 

QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT sớm triển khai thực hiện đền bù đất trên 

cos ngập thủy điện Lai Châu, thủy điện đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng việc đền 

bù cho Nhân dân quá chậm.  

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1519/BC-BQLDA ngày 28/11/2018: 

Hiện nay số diện tích đất và TSVKT cây cối hoa màu của các hộ dân TĐC tự 

nguyện và Tập chung đô thị huyện Nậm Nhùn trên địa bàn xã Mường Mô, đã được 

Ban QLDA đo đếm đầy đủ và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục bồi thường 

cho các hộ dân. Sau khi Quyết định thu hồi đất được UBND huyện Nậm Nhùn phê 

duyệt, trên cơ sở Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Nậm Nhùn Ban sẽ tiến 

hành làm các thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho các hộ dân 

trong thời gian sớm nhất. 

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): 



58 

 

Ngày 20/6/2019, Ban QLDA đã chỉ trả cho 97 hộ, tổng số tiền 16.674.707.000 

đồng: còn 98 hộ, với khoảng 150 ha, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn đang thực hiện các thủ tục để chi trả cho các hộ dân đảm bảo 

kế hoạch vốn, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

8. Kiến nghị 84: Cử tri Nguyễn Thị Nhường, bản Pá Kéo1, thị trấn Nậm Nhùn 

kiến nghị: Sớm thanh toán tiền đất nương dưới cos ngập cho hộ bà Mào Thị Hích 

chưa được đền bù, hai hộ gia đình có đất nương bên cạnh đã được đền bù (hộ Nguyễn 

Thị Nhường và hộ Quàng Văn Phinh), qua xét đợt 4, đất của hộ Mào Thị Hích lại 

quy vào đất rừng nên không chi trả (đất nương thuộc xã Mường Mô). 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1519/BC-BQLDA ngày 28/11/2018: 

Đến thời điểm hiện tại Ban đã chi trả đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chế độ 

chính sách cho tất cả các hộ có đất sản xuất nằm dưới vùng ngập lòng hồ Thủy điện 

Lai Châu. Tuy nhiên cử tri Nguyễn Thị Nhường vẫn kiến nghị hộ bà Mào Thị Hích 

chưa được đền là không đúng thực tế. Vì trước khi phê duyệt phương án bồi thường, 

chi trả tiền Ban đã làm tất cả các thủ tục có liên quan và có biên bản làm việc với 

UBND xã Mường Mô và có thông báo tới từng hộ dân do vậy Ban không giải quyết. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

9. Kiến nghị 85: Cử tri Trần Văn Thắng, bản Pá Kéo 1, thị trấn Nậm Nhùn 

kiến nghị: Sớm rà soát và thanh toán tiền đền bù đất nương trên cos ngập cho các 

hộ dân có diện tích nương trên cos ngập nằm trên trục đường 127 cũ (đất nương 

thuộc xã Mường Mô).  

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1519/BC-BQLDA ngày 28/11/2018: 

Hiện nay số diện tích đất và TSVKT cây cối hoa màu của các hộ dân TĐC tự 

nguyện và Tập chung đô thị huyện Nậm Nhùn trên địa bàn xã Mường Mô, đã được 

Ban QLDA đo đếm đầy đủ và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục bồi thường 

cho các hộ dân. Sau khi Quyết định thu hồi đất được UBND huyện Nậm Nhùn phê 

duyệt, trên cơ sở Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Nậm Nhùn Ban sẽ tiến 

hành làm các thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho các hộ dân 

trong thời gian sớm nhất. 
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Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

10. Kiến nghị 86: Cử tri Lò Văn Diu, bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn 

kiến nghị: Xem xét sớm giải quyết cho dân việc đất cát vùi lấp, cuối trôi hơn 60 mộ, 

ao cá, ruộng, từ năm 2014 (khu mỏ đá Huổi Nam).  

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo 

số 1519/BC-BQLDA ngày 28/11/2018: 

Đối với kiến nghị của ông Lò Văn Diu ở vị trí (khu mỏ đá Huổi Nam) không 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

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: 05 

1. Kiến nghị 87: Cử tri xã Nậm Ban, Hua Bum huyện Nậm Nhùn kiến nghị: 

Công ty Điện lực Lai Châu xem xét, sớm kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân bản 

Nậm Vạc 2, xã Nậm Ban; 36 hộ dân ở bản Nậm Tảng, 07 hộ dân ở bản Pha Mu, xã 

Hua Bum. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 933/PCLC-TTBVPC 

ngày 18/3/2019: 

* Cử tri xã Nậm Ban kiến nghị sớm kéo điện lưới quốc gia cho nhân dân bản 

Nậm Vạc 2. 

Bản Nậm Vạc 1, Vạc 2 xã Nậm Ban thuộc gói thầu LC-XL12: Xây lắp đường 

dây trung, hạ áp và TBA xã Nậm Ban - Dự án: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có 

điện tỉnh Lai Châu đang thi công dở dang. Do nguồn vốn NSNN bố trí hàng năm cho 

dự án rất hạn chế nên Bộ Công thương đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án đến năm 2020 (theo Quyết định số 1365/QĐ-BCT ngày 20/4/2017). Mặt khác 

một số vị trí tuyến đường dây 35kV chạy qua đất của các hộ gia đình thuộc bản Nậm 

Vạc 1, vẫn chưa đồng ý với đơn giá bồi thường theo quy định nên chưa cho triển 

khai thi công. Hiện tại chủ đầu tư đã phối hợp cùng các bên liên quan (UBND xã 

Nậm Ban, Trung tâm phát triển quỹ đất ...) tuyên truyền đến các hộ gia đình tạo mọi 

điều kiện để Nhà thầu tiếp tục triển khai thi công.  



60 

 

Theo kế hoạch vốn NSNN năm 2019 đã được bố trí vốn. Ngày 05/3/2019 Công 

ty Điện lực Lai Châu đã có công văn số 641/PCLC-BQLDA, về việc yêu cầu Nhà 

thầu xây lắp triển khai thi công các khối lượng còn lại của gói thầu và đóng điện để 

cấp điện cho nhân dân bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2 dự kiến trong quý II năm 2019. 

* Cử tri xã Hua Bum kiến nghị sớm kéo điện lưới quốc gia cho 36 hộ dân ở 

bản Nậm Tảng, 07 hộ dân ở bản Pha Mu  

- Bản Nậm Tảng, xã Hua Bum: 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 

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 

Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp 

theo của dự án. 

- 07 hộ dân thuộc bản Pha Mu, xã Hua Bum: Đã được sử dụng điện lưới Quốc 

gia, các hộ dân này ở cách xa đường dây 0,4kV hiện có nên sử dụng cột tre, nứa để 

đỡ dây dẫn từ sau công tơ về nhà. Để đảm bảo chất lượng điện áp và an toàn điện 

trong quá trình sử dụng. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ báo cáo Tổng công ty bố trí 

nguồn vốn phù hợp để mở rộng lưới điện hiện có đến gần các hộ dân nêu trên trong 

các năm 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): 

Hiện nay nhà thầu đang tiếp tục triển khai phần khối lượng còn lại của gói 

thầu, dự kiến trước tháng 12 năm 2019 sẽ nghiệm thu kỹ thuật để đóng điện và cấp 

điện cho nhân dân khu vực bản Bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2, Nậm Tảng, xã Hua 

Bum. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 88: Cử tri Giàng A Thắng, bản Huổi Chát, xã Nậm Manh kiến 

nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh xem xét giải quyết việc đền bù cho 04 hộ dân bản Huổi Chát (gồm có các 
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hộ: Ông Sùng A Páo, Ông Giàng A Lềnh, Giàng A Sát, Ông Giàng A Phùa) có diện 

tích đất sản xuất trên lòng hồ Thủy Điện Lai Châu thuộc địa phận xã Nậm Chà quản 

lý, đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đo đạc, kiểm điếm từ năm 2015 đến nay chưa được nhận tiền điền bù (các 

hộ đo cùng đợt của xã Nậm Chà đã được nhận đền bù). 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trả lời tại Báo cáo số 267/BC- BQLDA ngày 04/03/2019: 

Ban QLDA bồi thường di dân TĐC tỉnh hợp đồng với Trung tâm phát triển 

quỹ đất tỉnh thực hiện đo đạc tại 3 xã là Nậm Hàng, Nậm Manh, Thị trấn Nậm Nhùn, 

diện tích đất của 04 hộ dân bản Huổi Chát, xã Nậm Manh xâm canh nằm trên địa bàn 

xã Nậm Chà nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm phát triển quỹ 

đất tỉnh, tuy nhiên Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh cũng đã đo đạc cho 04 hộ dân 

nhưng lại không bàn giao số liệu cho Ban. Hiện nay Ban đã nhận lại số liệu từ Trung 

tâm phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu và đơn vị đo đạc 

là Trung tâm ứng dụng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Đến nay Ban đã 

cho 04 hộ ký hồ sơ kê khai, hồ sơ đo đạc đã được UBND xã Nậm Chà xác nhận, Ban 

đang làm các thủ tục để trình phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nậm Nhùn 

thẩm định thu hồi đất để phê duyệt phương án cho các hộ. 

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)  

Đến thời điểm giám sát, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã thực hiện chi trả đầy đủ cho các hộ dân 

theo quy định. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

3. Kiến nghị 89: Cử tri Hoàng Thạch Ngân, bản Pa Kéo I, thị trấn Nậm Nhùn 

kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xem xét việc đền bù đất nương trên cos ngập thủy điện Lai Châu cho nhân 

dân thuộc xã Mường Mô, hỗ trợ đền bù chưa thỏa đáng, cụ thể: Gia đình ông Lường 

Văn Vui còn thiếu 1.400m2 đất nương chưa đền bù; hộ  ông Lò Văn Xương chỉ được 

áp giá 8.000đ/m2, trong khi các hộ (Hộ bà Phạm Thị Oanh bên cạnh được áp giá 

17.000đ/m2); xem xét hỗ trợ cho hộ bà Hỏ Thị Nớn có đất nương trên cos ngập còn 
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02 mảnh đã đo và ký hồ sơ nhưng không được xét đền bù (mảnh 1 là 3.988,5m2; 

mảnh 2 là 5.918m2 địa điểm tại đầu suối Nậm Hài). 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trả lời tại Báo cáo số 267/BC- BQLDA ngày 04/03/2019: 

- Gia đình ông Lường Văn Vui còn thiếu 1.400m2 đất nương chưa đền bù. Số 

diện tích mà gia đình ông Vui kiến nghị không có số liệu do đó UBND xã Mường 

Mô chưa xét xác minh nguồn gốc đất đợt 1 nên không có cơ sở để thu hồi đất. Ban 

QLDA đã chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với UBND xã Mường Mô kiểm tra rà soát 

thực địa. Đến thời điểm hiện tại việc kiểm tra rà soát ngoài thực địa đã xong, Ban 

đang đôn đốc đơn vị tư vấn đo đạc và UBND xã Mường Mô hoàn thiện hồ sơ để Ban 

có cơ sở làm các thủ tục trình thu hồi đất. 

- Gia đình ông Lò Văn Xương chỉ được áp 8.000đ/m2, trong khi các hộ (Hộ bà 

Phạm Thị Oanh bên cạnh được áp giá 17.000đ/m2); qua kiểm tra hồ sơ và các thủ tục 

có liên quan thì diện tích đất nương của gia đình ông Xương nằm trong khu vực chi 

trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm. (Tại điểm a, khoản 4, điều 9, Quyết định số 

04/UBND ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh Lai Châu). Theo quy định diện tích đất 

nương của gia đình ông chỉ được áp 8.000đ/m2. Ngoài ra, trong thời gian niêm yết 

công khai phương án và Quyết định thì gia đình ông cũng đã có ý kiến thắc mắc và 

đã được ban giải thích, gia đình đã hiểu và nhất trí phương án. Ngày 12/01/2019 tại 

UBND xã Mường Mô, Ban tiến hành chi trả gia đình không có ý kiến thắc mắc gì 

thêm và đã nhận tiền đầy đủ. 

- Gia đình bà Hỏ Thị Nớn có đất nương trên cos ngập còn 02 mảnh đã đo và 

ký hồ sơ nhưng không được xét đền bù (mảnh 1 là 3.988,5m2; mảnh 2 là 5.918m2 địa 

điểm tại đầu suối Nậm Hài). Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các biên bản có liên quan 

thì 02 mảnh nương mà gia đình bà kiến nghị nằm trong khu vực rừng phòng hộ do 

đó UBND xã Mường Mô không xác nhận nguồn gốc nên không đủ điều kiện thu hồi 

bồi thường. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

4. Kiến nghị 90: Cử tri Khoàng Văn Thoải, bản Giẳng, xã Mường Mô kiến nghị: 

Trước khi chưa có dự án tái định cư gia đình có làm ruộng tại Hổi Sý (khu tái định cư 

của bản hiện nay), do thi công mặt bằng làm ảnh hưởng đến ruộng (diện tích khoảng 

2.000 m2) đến nay vẫn chưa được thanh toán, trong khi đó có một số hộ cũng cùng một 
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cánh đồng nhưng đã được thanh toán, đề nghị Ban Ban QLDA đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét giải quyết.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trả lời tại Báo cáo số 267/BC- BQLDA ngày 04/03/2019: 

- Thực hiện nội dung Công văn số 1184/UBND-NN ngày 9/9/2013 của UBND 

tỉnh Lai Châu. Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh Lai Châu (nay là Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Lai Châu) đã đề nghị UBND xã 

Mường Mô lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng không sản xuất được do thi công 

đường tránh ngập 127 và các mặt bằng TĐC khu TĐC Mường Mô, xã Mường Mô, 

huyện Nậm Nhùn để thực hiện hỗ trợ một năm gạo theo quy định. Ban đã thực hiện 

hỗ trợ xong từ năm 2015. 

- Theo danh sách đề nghị hỗ trợ do UBND xã Mường Mô lập ngày 16/4/2014, 

05/06/2014, 5/7/2014, 18/5/2014 Ban đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân. Hộ gia đình 

ông Khoàng Văn Thoải không có trên trong danh sách, nên Ban QLDA không thực 

hiện hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại, chính sách hỗ trợ trên không được áp dụng nữa 

nên Ban không có cơ sở để thực hiện hỗ trợ theo như ý kiến kiến nghị của gia đình. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

5. Kiến nghị 91: Cử tri Trạm Y tế xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Sở 

Y tế sớm bổ sung cán bộ y tế nhất là đội ngũ bác sỹ cho huyện Nậm Nhùn nói chung 

và Trạm Y tế xã Pú Đao nói riêng. Vì hiện nay đa số các Trạm Y tế xã không có bác 

sỹ nên các danh mục thuốc cấp phát cho Trạm Y tế hạn chế, không đảm bảo chữa 

bệnh tại chỗ cho nhân dân; đồng thời hiện nay các Trạm Y tế xã đều được cấp máy 

siêu âm và các trang thiết bị hỗ trợ khám chữa bệnh hiện đại, nhưng không có người 

đủ năng lực, trình độ để sử dụng nên không sử dụng được dẫn đến rất lãng phí. 

 Sở Y tế trả lời tại Công văn số 247/SYT-TTrS ngày 22/3/2019: 

Sau khi chia tách năm 2013, huyện Nậm Nhùn có 11 đơn vị hành chính (01 thị 

trấn và 10 xã). Hệ thống Y tế có Trung tâm Y tế huyện và mỗi xã có 01 trạm Y tế, kể 

từ khi chia tách huyện và một số xã đến nay chưa được bổ sung biên chế, do vậy biên 

chế tại huyện Nậm Nhùn rất thiếu. Sở Y tế đã chủ động điều động viên chức từ các 

đơn vị trong ngành đến Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn nhưng chưa đáp ứng được 

nhu cầu còn thiếu của đơn vị. Tính đến hết ngày 31/12/2018 số biên chế có mặt của 
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Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn là 122 người/biên chế giao 158 người, thiếu 36 biên 

chế, đặc biệt thiếu bác sỹ, toàn huyện chỉ có 15 bác sỹ. 

Để duy trì thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế tại các xã, thị trấn của huyện  Nậm 

Nhùn theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020. Trung tâm y tế huyện Nậm 

Nhùn xây dựng kế hoạch hàng năm luân phiên bác sỹ làm việc tại Trạm Y tế tối thiểu 

02 buổi/tuần. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y 

tế cơ sở quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/7/2017 của Bộ Y tế (gồm: 

76 danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh và 241 danh mục thuốc thuộc gói dịch vụ y tế 

cơ bản), cũng như khai thác, sử dụng các máy móc như cử tri nêu trên đã được phát huy 

khi có bác sỹ tại các Trạm Y tế. Tuy nhiên chưa được thường xuyên, chưa khai thác sử 

dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế hỗ trợ cho công tác khám, chữa bệnh. Lý do: Trạm 

Y tế không có bác sỹ làm việc thường xuyên. 

 * Để khắc phục khó khăn về nhân lực cho các huyện khó khăn, trong đó có 

huyện Nậm Nhùn, Sở Y tế đã triển khai thực hiện các biện pháp sau: 

 - Đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh luân phiên cử luân phiên tăng 

cường có thời hạn theo Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND 

tỉnh Lai Châu. 

 - Giao nhiệm vụ cho các Trung tâm y tế huyện Than Uyên và Thành phố Lai 

Châu tăng cường, biệt phái cán bộ có trình độ chuyên môn hỗ trợ cho Trung tâm Y 

tế và các Trạm y tế của huyện Nậm Nhùn. 

 - Điều động có thời hạn đối với số viên chức dôi dư của Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật đến bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.  

 - Tiếp tục rà soát vị trí việc làm còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được cấp có 

thẩm quyền giao cho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn và các đơn vị trong ngành, đề 

nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ xét tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019. 

 - Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn: Thực hiện chế độ luân phiên có 

thời hạn xuống các Trạm y tế, từng bước thực hiện có hiệu quả Thông tư số 

39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho 

tuyến y tế cơ sở. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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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: 04 

1. Kiến nghị 92: Cử tri xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn kiến nghị UBND tỉnh 

xem xét có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên chăm sóc học sinh bán trú, để các 

thầy cô yên tâm công tác. Thực tế các thầy, cô vẫn đang thực hiện nhiệm vụ bán trú, 

vì tỷ lệ học sinh ở bán trú xã Nậm Manh trên 70%, các cháu còn rất nhỏ học lớp 2, 

3 chưa tự chăm lo được cho bản thân, việc chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh bán trú 

là rất cần thiết. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 

Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các đơn 

vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu, xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 93: Cử tri Hù Văn Thăng, bản Pa Kéo I, thị trấn Nậm Nhùn, huyện 

Nậm Nhùn kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sớm 

xây dựng tuyến đường 36m khu trung tâm thị trấn Nậm Nhùn đảm bảo theo đúng tiến độ.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trả lời tại 

Công văn số 397/BQLDA-KT ngày 03/7/2019: 

Dự án Đường quảng trường (đường 36m) được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 với tổng chiều dài tuyến L = 

1.127m (bao gồm cả cầu Nậm Bắc) nối khu quảng trường TTHC huyện với nút giao 

đường tỉnh 127 (khu vực cổng trường THPT Nậm Nhùn). 

Giai đoạn I đầu tư xây dựng Cầu Nậm Bắc hiện đã cơ bản hoàn thành, đảm 

bảo tiến độ dự án. Giai đoạn II đầu tư xây dựng phần đường (đoạn từ khu quảng 

trường TTHC huyện đến nút giao thông đường tỉnh 127 – khu vực cổng trường 

THPT Nậm Nhùn) sẽ được đầu tư và hoàn thành sau năm 2020 (theo quyết định số 

141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Lai Châu). Đối với đoạn tuyến 

còn lại từ ngã ba xã Nậm Hàng đến cổng trường THPT Nậm Nhùn (nút giao đường 

tỉnh 127) thì chưa có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. 

Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông nhận thấy việc đầu tư hoàn 

thiện tuyến đường Quảng trường là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, 
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sinh hoạt, buôn bán của nhân dân huyện Nậm Nhùn. Nhưng do nguồn lực của Trung 

ương, của Tỉnh hiện tại còn khó khăn, ngân sách bố trí cho đầu tư XDCB còn hạn 

hẹp trong khi nhu cầu đầu tư các dự án còn rất lớn. Ban QLDA ĐTXD các Công 

trình Giao thông sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh đưa danh mục dự án vào đầu tưu 

giai đoạn tiếp theo và thực hiện đầu tư khi có chủ trương của Tỉnh và bố trí được 

nguồn vốn thực hiện. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 94: Cử tri các bản Mường Mô, Tổng Pịt, xã Mường Mô kiến nghị: 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT khắc phục sửa chữa đường 

xuống bến đò bản Nậm Hài; khắc phục Ta ly dương khu mặt bằng TĐC 02 bản: 

Mường Mô và Mường Mô 1; khắc phục một số đoạn tuyến đường vào bản Hát Mé. 

Hiện nay các đoạn đường trên bị nứt, sụt sạt làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và đi 

lại của nhân dân. 

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: 

- Đường xuống bến đò bản Nậm Hài đã bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015, 

hiện nay đã hết thời gian bảo hành nên không có kinh phí để sửa chữa. 

- Mặt bằng 02 bản Mường Mô và Mường Mô 1 đã bàn giao đưa vào sử dụng 

từ năm 2015 đến nay đã hết thời gian bảo hành, đã quyết toán xong nên không có 

kinh phí để sửa chữa theo kiến nghị của nhân dân. 

- Một số đoạn tuyến đường vào bản Hát Mé, các tuyến đường này Ban đang 

thực hiện giải nhựa đến 30/6/2019 phải hoàn thành theo kế hoạch giao của UBND 

tỉnh. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

  4. Kiến nghị 95: Cử tri bản Huổi Chát, xã Nậm Manh kiến nghị: Ban QLDA đầu 

tư xây dựng các công trình NN&PTNT xem xét đền bù cho các hộ gia đình có diện tích 

đất nằm trong vùng ngập thủy điện Lai Châu nhưng chưa được đền bù gồm: Hộ ông 

Mùa A Sùng, Giàng Sinh Minh, Vừ A Chống, Vàng A Dung, Giàng A Mua, Giàng A 

Chá, Giàng A Giắn (tại cos 226) và hộ ông Giàng A Ký chưa được đo đạc, do cán bộ 

đo đạc thông báo nước không ngập đến diện tích nương nhưng thực tế cột mốc được 

cắm ở trên nương và nước đã ngập hết diện tích đất nương của hộ gia đình. 
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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: 

 Đất của các hộ dân nằm dưới cos ngập 226 đã được đo đạc xong từ tháng 4 năm 

2012, qua nhiều lần xác minh nguồn gốc, niêm yết công khai kết quả đo đạc, phương 

án bồi thường nhân dân không có ý kiến thắc mắc, và từ đó đến nay nước đã ngập. 

Việc kiến nghị trên là không có cơ sở. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ thì các hộ dân 

trên đã được bồi thường, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên 
Diện tích thu hồi 

(m2) 

Số tiền bồi thường 

đã nhận 
Ghi chú 

1 Giàng A Chá 17.004,3 272.004.700  

2 Giàng A Giắn 4.138,0 43.862.800  

3 Giàng A Mua 7.873,1 107.134.200  

4 Mùa A Sùng 6.519,2 89.964.960  

5 Vàng A Dung 15.043,7 208.303.060  

6 Vừ A Chống 12.162,2 158.344.460  

 Hộ ông Giàng A Minh đã đo đạc được 5.969,2 m2 tuy nhiên diện tích đất trên 

đã được UBND xã xác định là có nguồn gốc rừng phòng hộ và phát rừng làm nương 

năm 2012, và nhất trí không bồi thường. 

 Hộ ông Giàng A Ký: Qua kiểm tra hồ sơ không có tên, trong các biên bản họp 

triển khai đo đạc, kiểm đếm, và niêm yết công khai cũng không có ý kiến gì. Đến 

nay nước đã ngập 07 năm, đã mất hết hiện trạng, hộ gia đình mới có ý kiến kiến nghị, 

do vậy không còn cơ sở nào để giải quyết. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

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: 06 
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1. Kiến nghị 96: Cử tri bản Nậm Vạc, xã Nậm Ban kiến nghị: UBND tỉnh xem 

xét đầu tư xây dựng cầu Hát Xum qua sông Nậm Na cho Nhân dân 2 bản: Nậm Vạc 

1 và Nậm Vạc 2 để thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân vào mùa mưa lũ.  

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019: 

Nội dung kiến nghị của cử tri xã Nậm Ban là rất thiết thực, tuy nhiên kế hoạch 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa có danh mục dự án này. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo 

UBND huyện Nậm Nhùn lập danh mục dự án đầu tư cầu treo qua sông, đưa vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, sẽ thực hiện đầu tư khi có kế 

hoạch vốn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 97: Cử tri bản Huổi Chát, xã Nậm Manh kiến nghị: Ban QLDA 

ĐTXD các công trình NN&PTNT xem xét, giải quyết và xác minh lại diện tích vùng 

ngập thủy điện Lai Châu cho những hộ đã đo đạc nhưng không có số liệu diện 

tích cụ thể trong danh sách bồi thường và chưa được đền bù, gồm có các hộ: Hộ 

ông Giàng A Mua (đã đo năm 2012, tại cột mốc 226); các hộ: Vừ A Chống, Giàng 

A Giắn, Giàng Sinh Minh, Vàng A Dung, Giàng A Ký, Mùa A Sùng (đã đo năm 

2015, tại cột mốc 297). 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trả lời tại Báo cáo số 267/BC- BQLDA ngày 04/03/2019: 

Đất của các hộ dân nằm dưới cos ngập 226 đã được đo đạc xong từ tháng 4 năm 

2012, qua nhiều lần xác minh nguồn gốc, niêm yết công khai kết quả đo đạc, phương 

án bồi thường nhân dân không có ý kiến thắc mắc, và từ đó đến nay nước đã ngập. 

Việc kiến nghị trên là không có cơ sở. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ thì các hộ dân 

trên đã được bồi thường, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Diện tích thu 

hồi (m2) 

Số tiền bồi 

thường đã nhận 

Ghi chú 

1 Giàng A Chá 17.004,3 272.004.700  

2 Giàng A Giắn 4.138,0 43.862.800  

3 Giàng A Mua 7.873,1 107.134.200  
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4 Mùa A Sùng 6.519,2 89.964.960  

5 Vàng A Dung 15.043,7 208.303.060  

6 Vừ A Chống 12.162,2 158.344.460  

- Hộ ông Giàng A Minh đã đo đạc được 5.969,2 m2 tuy nhiên diện tích đất trên 

đã được UBND xã xác định là có nguồn gốc rừng phòng hộ và phát rừng làm nương 

năm 2012, và nhất trí không bồi thường. 

- Hộ ông Giàng A Ký: Qua kiểm tra hồ sơ không có tên, trong các biên bản họp 

triển khai đo đạc, kiểm đếm, và niêm yết công khai cũng không có ý kiến gì. Đến 

nay nước đã ngập 7 năm, đã mất hết hiện trạng, hộ gia đình mới có ý kiến kiến nghị, 

do vậy không còn cơ sở nào để giải quyết. 

- Nội dung kiến nghị này, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và 

PTNT tỉnh Lai Châu đã Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 819/BC-

BQLDA ngày 02/7/2019. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 98: Cử tri Sình Giống Lâu, bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà kiến nghị: 

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT xem xét, giải quyết việc gia đình ông có 

nương sắn tại ngã ba cầu treo Nậm Pồ, bị ảnh hưởng do thi công cầu treo tránh ngập 

đường TĐC Huổi Mắn, đơn vị thi công đã tiến hành đo đạc và hứa sẽ bồi thường đất 

nương với diện tích là 2000m2 và sản lượng hoa màu bị ảnh hưởng trước tháng 7 năm 

2019; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đền bù cho gia đình. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trả lời tại Báo cáo số 267/BC- BQLDA ngày 04/03/2019: 

- Với nội dung kiến nghị của ông Sình Giống Lầu, ngày 06/8/2019 Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu 

đã ra Quyết định số 53/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt phương án bồi thường đất 

đai; tài sản vật kiến trúc; cây cối hoa màu; hỗ trợ sản xuất (hỗ trợ 1000 đồng/m2) cho 

các hộ dân bản Huổi Mắn và Huổi Lính xã Nậm Chà có đất thu hồi thực hiện xây 

dựng công trình cầu treo Nậm Pồ, khu TĐC Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm 

Nhùn, tỉnh Lai Châu. 
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- Ngày 06/9/2019 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu đã tổ chức chi trả tiền và các hộ đã nhận tiền đầy 

đủ. 

4. Kiến nghị 99: Cử tri Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Trung Chải, 

huyện Nậm Nhùn đề nghị: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xem xét sớm có phương 

án tu sửa lại đường tuần tra biên giới (Mốc 51 - 52), hiện tại đã xuống cấp do xói 

mòn thành nhiều rãnh sâu, gây khó khăn trong việc đi lại tuần tra biên giới.   

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời tại Công văn số 1374/BCH-DA 

ngày 04/9/2019: 

Tuyến đường tuần tra từ khu vực Mốc giới số 51 đến Mốc giới số 52 xã Trung 

Chải, huyện Nậm Nhùn thuộc dự án đường tuần tra biên giới Hua Bum – Nậm Tần 

được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt đầu tư năm 2002 và giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP 

tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư với quy mô (Đường đất, bề rộng nền đường 3,0m, tổng 

chiều dài 36,6 km), được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2006 đến nay 

đã hơn 10 năm, do suất đầu tư thấp nền đường hẹp thời tiết  khí hậu trên khu vực 

biên giới quanh năm ẩm ướt, mưa lớn gây sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của 

nhân dân trong khu vực, mặc dù cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Hua Bum và nhân 

dân trên địa bàn đã chủ động khắc phục, xong do khối lượng sạt lở lớn, kinh phí duy 

tu bảo trì hàng năm không có nên việc tu sửa, nâng cấp tuyến đường trên là rất khó 

khăn. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri 

xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn và sẽ đề nghị UBND tỉnh Lai Châu, Bộ Tư lệnh 

Bộ đội Biên phòng báo cáo Chính phủ xem xét đầu tư kinh phí để nâng cấp tuyến 

đường trên. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

5. Kiến nghị 100: Cử tri các bản Nậm cười, xã Hua bum, huyện Nậm Nhùn 

kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét kéo điện lưới cho nhân dân bản Nậm 

Cười để nhân dân có điện lưới sử dụng.  

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời  tại Công văn số 2924/PCLC-TTBV&PC 

ngày 10/10/2019: 

Khu vực bản nậm cười, xã Hua Bum có kế hoạch cấp điện bằng dự án Cấp 

điện nông thông từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020 được Bộ 
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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, do đó chưa triển khai thực hiện được các bước tiếp theo. Theo Quyết định số 

1740/QĐ-TTg, ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao 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, PC 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 kính đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến với các Bộ 

ngành trung ương bố trí kế hoạch vốn cho dự án để sớm triển khai các bước tiếp theo 

của dự án. 

Kết quả rà soát: Đang giải quyết 

6. Kiến nghị 101: Cử tri Quàng Văn Diên, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chải, 

huyện Nậm Nhùn kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, quản 

lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; hiện tại nhân 

dân dùng thuốc diệt cỏ cháy tràn lan trên địa bàn xã, rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến 

nguồn nước sinh hoạt của Nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1548/BC-

SNN ngày 03/10/2019: 

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 230 cơ sở kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, trong đó có 215 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; trong đó huyện Nậm 

Nhùn có 2 cơ sở buôn bán thuốc BVTV. Tuy nhiên nông dân tại xã Trung Chải đa số 

đều ra các cửa hàng tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ mua thuốc bảo vệ thực vật về sử dụng. 

- Thuốc trừ cỏ cháy nhanh có hoạt chất Paraquat đã bị loại bỏ khỏi danh mục 

thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam theo Quyết định số 278/QĐ-BNN-

BVTV ngày 08/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT kết từ ngày 08/02/2019. Tại 

thời điểm đầu đầu vụ sản xuất Xuân hè, nông dân một số các địa phương vẫn sử dụng 

để phun cho các cây trồng trên nương (ngô, chuối...), trong đó xã Trung Trải diện 

tích trồng ngô có sử dụng thuốc trừ cỏ vụ Xuân hè là 75ha, thường phun 2 lần trong 

vụ sản xuất.  
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- Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Lai Châu thuốc trừ cỏ cháy (hoạt chất 

Paraquat) cơ bản đã không còn trên thị trường. Kết quả thanh tra chuyên ngành 21 

cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp (từ ngày 17- 28/6/2019)  (Than Uyên 5, Tân 

Uyên 5, Tam Đường 3, thành phố Lai Châu 2, Sìn Hồ 2, Phong Thổ 4) đa số các cơ 

sở kinh doanh giống phân bón, thuốc BVTV  chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật trong kinh doanh. Kết quả không phát hiện thấy thuốc trừ cỏ cháy nhanh có hoạt 

chất Paraquat tại thời điểm thanh tra. 

- Tuy nhiên hiện tại người dân vẫn sử dụng các thuốc trừ cỏ khác có trong 

danh  mục để thay thế thuốc trừ cỏ cháy. Vì vậy để quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ  

trong sản xuất nông nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người, 

vật nuôi, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt, cần phát huy vai trò trách nhiệm của chính 

quyền địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn  cho các thôn, bản đưa vào 

quy ước, hương ước trong việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong nông nghiệp. Không phun 

thuốc trừ cỏ xung quanh khu vực nguồn nước sinh hoạt, phải cách nguồn nước sinh 

hoạt có bán kính từ 500-1.000m. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

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: 06 

1. Kiến nghị 102: Cử tri bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng kiến nghị: UBND tỉnh 

kiểm tra, khảo sát lại vị trí đặt nhà máy thuỷ điện Huổi Văn; theo quy hoạch, nhà máy 

sẽ đặt dưới khu ruộng của Nhân dân bản Huổi Van, như vậy khu vực này sẽ thiếu nước 

tưới tiêu cho diện tích ruộng của Nhân dân bản Nậm Cầy, ảnh hưởng đến sản xuất của 

Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

Bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng nằm phía hạ lưu của nhà máy thủy điện Huổi Văn 

khoảng 2,1km. Việc sử dụng nước để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân 

bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng được lấy từ suối Nậm Cầy, suối Nậm Nhùn và toàn 

bộ lưu lượng nước phát điện của nhà máy thủy điện Huổi Văn trả về suối Nậm 

Nhùn nên việc quy hoạch bố trí dự án thủy điện Huổi Văn không ảnh hưởng tới nhu 

cầu sử dụng nước của Nhân dân bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng. 
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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): 

Việc quy hoạch bố trí dự án thủy điện Huổi Văn theo thiết kế không ảnh 

hưởng tới nhu cầu sử dụng nước của Nhân dân bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 103: Cử tri xã Nậm Chà kiến nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét lại tuyến đường tránh 

ngập từ bản Nậm Chà qua suối Nậm Pồ vào bản Huổi Mắn, tuyến đường này không 

đảm bảo chất lượng, hiện nay một số đoạn đường đã bị hư hỏng. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trả lời tại Báo cáo số 1313/BC- BQLDA ngày 29/11/2019: 

Dự án đường Nậm Pồ Nậm Chà đã thi công xong, tuy nhiên vào mùa mưa xe 

quá tải chạy trên tuyến đã làm ảnh hưởng một số vị trí bị lún. Vấn đề này Ban đã yêu 

cầu nhà thầu sửa chữa khắc phục xong. 

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 Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 104: Cử tri xã Nậm Chà kiến nghị Kiểm tra và sửa lại công trình 

thi công đường nội bản Huổi Mắn còn một số đoạn rãnh thoát nước trong bản chưa 

được đầu tư theo thiết kế xây dựng đường nội bản tái định cư 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trả lời tại Báo cáo số 1313/BC- BQLDA ngày 29/11/2019: 

Đường nội bản Huổi Mắn một số vị trí rãnh thoát nước trong bản chưa được 

đầu tư, tuy nhiên trong quá trình thi công đường nội bản Ban đã chỉ đạo nhà thầu thi 

công bổ xung. Hiện nay hệ thống rãnh thoát nước đã đảm bảo. 

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 Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

4. Kiến nghị 105: Cử tri bản Nậm Cầy, xã Nậm Hàng kiến nghị: Năm 2014, 

doanh nghiệp thi công làm đường điện vào huyện Mường Tè làm ảnh hưởng đến đất 

sản xuất của 03 hộ gia đình các ông: Lò Văn Hớn, Lò Văn Lún và Lò Văn Dớm 

nhưng chưa được đền bù, đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu xem xét đền bù cho 

Nhân dân. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 3405/PCLC-TTBVPC 

ngày 02/12/2019: 

Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân trong thời gian tới Công ty Điện lực Lai 

Châu cùng chính quyền địa phương sẽ xác minh lại hiện trạng Công trình /dự án tại 

thời điểm đơn vị thi công và hiện trạng đất sản xuất của 03 hộ gia đình tại thời điểm 

đơn vị thi công gói thầu/ dự án trên.  

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): 

Tháng 01 năm 2020, Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành việc chi trả 

đền bù ảnh hưởng đất sản xuất cho các hộ trên. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

5. Kiến nghị 106: Cử tri Sìn Thị Lương, bản Pá Bon, xã Nậm Pì kiến nghị: 

Công ty Điện lực Lai Châu xem xét giải quyết đền bù diện tích đất của gia đình từ 

năm 2013 Công ty đã chôn cột điện và lắp trạm biến áp nhưng đến nay chưa đền bù.  

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 3405/PCLC-TTBVPC 

ngày 02/12/2019: 

Để đảm bảo quyền lợi cho gia đình Công ty Điện lực Lai Châu cùng chính 

quyền địa phương sẽ tiến hành xác minh nội dung theo kiến nghị cử tri trong thời 

gian tới. 

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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 - Tại thời điểm giám sát, Công ty Điện lực tỉnh đã tiền hành xác minh nội dung 

kiến nghị của bà Sìn Thị Lương. Kết quả xác minh: Gia đình bà Sìn Thị Lương không 

thuộc diện đền bù  

- Đoàn giám sát nhất trí với kết quả xác minh của Công ty Điện lực Lai Châu. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

6. Kiến nghị 107: Cử tri bản Giẳng, xã Mường Mô kiến nghị: Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phối 

hợp với các cơ quan liên quan bố trí khu nghĩa địa cho bản Giẳng, xã Mường Mô (Bản 

tái định cư theo dự án thủy điện Lai Châu nhưng không có quy hoạch đất nghĩa địa), 

khi có người mất, các hộ phải chôn cất tại đất nương sản xuất của gia đình. 

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trả lời tại Báo cáo số 1313/BC- BQLDA ngày 29/11/2019: 

Thời gian trước, Ban Giẳng đang sử dụng nghĩa địa cũ và được UBND tỉnh chỉ đạo 

sử dụng nghĩa địa cũ của bản và không đầu tư. Nếu nghĩa địa cũ đến nay không đáp ứng 

yêu cầu của người dân thì đề nghị bản đề xuất cấp có thẩm quyền xin kinh phí đầu tư. 

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): 

 Thời điểm giám sát, UBND xã Mường Mô chưa có văn bản đề nghị cơ quan 

chức năng đầu tư xây dựng nghĩa địa mới. Tuy vậy, tháng 3/2020, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT đã chủ động vào phối hợp 

với bản khảo sát địa điểm dự kiến bố trí khu nghĩa địa mới cho bản. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

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: 04 

1. Kiến nghị 108:, Cử tri xã Nậm Ban: Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, không 

xây dựng thủy điện tại suối Pa Pảng (suối Nậm Pảng). Vì nếu xây dựng thủy điện tại 

khu vực này sẽ ảnh hưởng đến đất sản xuất 2 bản Pá Pảng và Hua Pảng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 

05/5/2020: 
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Trong hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Nậm Pảng 2 đã tính toán lưu 

lượng nước trả lại phía hạ lưu tuyến đập. Dự án đã được tổ chức lấy ý kiến tham vấn 

cộng đồng và nhận được sự đồng thuận của UBND xã Nậm Ban và nhân dân hai bản 

Pa Pảng và Hua Pảng của xã. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án 

thủy điện Nậm Pảng 2, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND huyện 

Nậm Nhùn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đầu tư dự án để đảm bảo 

không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân hai bản Pa Pảng và Hua 

Pảng của xã Nậm Ban. 

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 rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 109: Cử tri xã Nậm Chà kiến nghị: Hiện nay, việc thi công tuyến 

đường  Nậm Chà - Nậm Pồ đoạn qua bản Nậm Chà chỉ có thiết kế rãnh thoát nước 

ngoài khu vực bản, chưa có thiết kế hệ thống rãnh thoát nước trong khu vực bản. Đề 

nghị xem xét, giải quyết. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 178/BC-BQLDA ngày 30/3/2020) 

Theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh đoạn qua 

bản Nậm Chà có độ dốc <6% nên không gia cố rãnh bê tông mà chỉ thiết kế rãnh đất 

hình thang. Tuy nhiên trong quá trình thi công thực tế có đoạn do nước thải sinh hoạt 

của các hộ dân hai bên ảnh hưởng đến nền đường, đơn vị thi công đã chủ động hỗ 

trợ kinh phí để gia cố rãnh bê tông với chiều dài khoảng 150m. 

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 Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 110: Cử tri xã Nậm Chà kiến nghị: Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét việc đền bù 

khi khi công tuyến đường Nậm Chà - Nậm Pồ. diện tích đền bù được niêm yết lại 
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thấp hơn số diện tích mà các hộ dân hai bản Nậm Chà, Huổi Lính đã ký lúc nghiệm 

thu đo đạc. Đề nghị Ban nông nghiệp tỉnh Lai Châu sớm làm rõ và thông tin cho 

nhân dân hai bản được biết. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 178/BC-BQLDA ngày 30/3/2020) 

Trong thời gian tới, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT 

tỉnh Lai Châu sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng của huyện Nậm Nhùn, UBND 

xã Nậm Chà và nhân dân kiểm tra và rà soát thực tế tại thực địa chốt số liệu lần cuối 

để giải quyết dứt điểm những thắc mắc của nhân 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): 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nậm Nhùn đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích chế 

độ chính sách với các hộ nhưng đến thời điểm giám sát 30/31 hộ vẫn không nhất trí 

với phương án đền bù được đưa ra. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

4. Kiến nghị 111: Cử tri xã Nậm Manh: Kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo các cơ quan chức năng sớm công khai phương án và chi trả tiền hỗ trợ diện tích 

đất sản xuất (khoảng hơn 20ha) của các hộ dân bản Huổi Héo có đất tại hành lang 

Thủy điện Lai Châu; diện tích đất đã được đo đạc, kiểm đếm nhưng chưa được đền 

bù Trước đây, người dân tận dụng canh tác diện tích trên nhưng từ khi Chính phủ 

công nhận công trình Thủy điện Lai Châu là công trình trong điểm quốc gia, người 

dân không được canh tác trên diện tích chưa được đền bù. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 05/05/2020: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nậm Nhùn khẩn trương rà soát toàn bộ 

diện tích đất sản xuất của các hộ dân nằm trong hành lang bảo vệ công trình Thủy 

điện Lai Châu, yêu cầu hoàn thành trong tháng 5/2020. Sau khi có kết quả rà soát, 

UBND tỉnh sẽ đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí nguồn vốn và giao cho 

các đơn vị sớm triển khai thực hiện việc bồi thường theo quy 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): 
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UBND huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn của huyện Mường Tè, Công ty Thủy điện Sơn La, UBND xã Nậm 

Manh, UBND thị trấn Nậm Nhùn thực hiện rà soát thực địa theo nội dung kiến nghị của 

người dân, UBND xã Nậm Manh và số liệu rà soát sơ bộ của Công ty Thủy điện Sơn 

La. Qua kiểm tra, đối chiếu với sổ mục kê và bản đồ 163/NĐ-CP năm 2002 của các cơ 

quan chuyên môn, số diện tích đo đạc trên của các hộ gia đình đủ điều kiện bồi thường 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

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 112: Cử tri bản Mường Mô, xã Mường Mô kiến nghị:  

- Tại Km 45+300 dưới cos ngập thủy điện Lai Châu, 03 hộ trồng cây luồng, 

gồm: Hộ Khoàng Thị Hích, Điêu Thị Nghén, Khoàng Thị Điệu, các hộ đã xin xác nhận 

của chính quyền địa phương và đề nghị đền bù nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. 

Đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh xem xét giải quyết.  

- Cử tri Hỏ Văn Chởn có con sinh năm 1996, đã chết năm 2016, nhưng chưa 

được hưởng chế độ TĐC thủy điện Lai Châu thời điểm trước khi chết, đề nghị Ban 

QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT  xem xét chi trả chế độ theo quy định.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 474/BC-BQLDA ngày 06/7/2020): 

Với kiến nghị của cử tri Khoàng Thị Hích, Điêu Thị Nghén, Khoàng Thị Điệu: 

Ban đã tiến hành kiểm tra hồ sơ bồi thường, hỗ trợ lưu tại Ban của các hộ nói trên. 

Nhưng không thấy có hồ sơ thể hiện việc các hộ có số lượng cây luồng nằm dưới cos 

ngập thủy điện Lai Châu mà chưa được bồi thường. Mặt khác trong quá trình thực hiện 

đo đạc, kiểm đếm, niêm yết công khai số lượng, khối lượng đất đai, tài sản vật kiến trúc, 

cây trồng vật nuôi của các hộ thuộc vùng ngập lòng hồ thủy điện Lai Châu thì các hộ đã 

đồng ý và không có ý kiến thắc mắc. Công trình thủy điện Lai Châu đã đóng đập, tích 

nước từ năm 2015 đến thời điểm hiện tại Ban không có cơ sở để giải quyết. 

Với kiến nghị của cử tri Hỏ Văn Chởn: Ban đã tiến hành kiểm tra các Quyết 

định di dân và phương án hỗ trợ TĐC liên quan đến hộ gia đình. Tại Quyết định di 

dân số 157/QĐ-BQLDA ngày 03/4/2014 của Ban QLDA bồi thường di dân TĐC 

tỉnh (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh) hộ ông có 
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5 khẩu. Tại Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc phê duyệt số hộ, số khẩu tái định cư bổ sung, phát sinh thuộc khu TĐC 

Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Mường Tè (nay là huyện Nậm Nhùn)-đợt 2 gia 

đình ông được bổ sung thêm hai khẩu là Lò Thị Phán (vọ), Lò Thị Hoa (con riêng 

của vợ), các khẩu TĐC trên đã được Ban chi trả đầy đủ các chế độ TĐC cho các khẩu 

theo Quy định. Tại các Quyết định di dân liên quan đến gia đình ông không có khẩu 

nào là con sinh năm 1996, chết năm 2016 nên Ban không có cơ sở để lập và phê 

duyện phương án hỗ trợ TĐC theo quy định. 

Về nội dung phản ánh của cử tri Hỏ Văn Chởn, để đảm bảo quyền lợi cho hộ 

gia đình. Ban sẽ cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương làm 

việc trực tiếp với hộ gia đình để giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết về HĐND 

tỉnh trong tháng 7/2020. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nậm Nhùn 

(tháng 10/2020): 

 - Đối với các kiến nghị của cử tri Khoàng Thị Hích, Điêu Thị Nghén, Khoàng 

Thị Điệu do gia đình không kê khai nên không có cơ sở giải quyết khi dự án đã quyết 

toán. 

- Đối với kiến nghị của cử tri Hỏ Văn Chởn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc UBND xã Mường 

Mô, gia đình ông Hỏ Văn Chởn (ngày 04/8/2020). Nguyên nhân được xác định là do 

gia đình ông Chởn sơ xuất, không kê khai nhân khẩu đối với Khoàng Văn Hiến. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 113: Cử tri bản Pa Kéo kiến nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các 

công trình NN&PTNT tỉnh kiểm tra lại diện tích đất của hộ gia đình bà Phan Thị 

Chơ tại Huổi Kép nằm trong mặt bằng thủy điện Lai Châu. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 474/BC-BQLDA ngày 06/7/2020): 

Với kiến nghị của cử tri Phan Thị Chơ. Ban không thực hiện công tác đền bù, 

giải phóng mặt bằng công trình mặt bằng thủy điện Lai châu nên kiến nghị của cử 

tri không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Đề nghị cử tri phản ánh đến đúng 

cơ quan có trách nhiệm để được giải quyết theo đúng quy định. 
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Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nậm Nhùn 

(tháng 10/2020): 

Cử tri nhất trí theo trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 114: Cử tri bản Pa Kéo kiến nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các 

công trình NN&PTNT tỉnh xem xét, đền bù diện tích nương 1.850.480 ha của bà Mào 

Thị Hích nằm trên cos ngập thủy điện Lai Châu. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 474/BC-BQLDA ngày 06/7/2020): 

Qua kiểm tra hồ sơ và các tài liệu có liên quan thì gia đình bà Hích không có 

mảnh nương nào có diện tích 1.850.480 ha như phản ánh. Gia đình bà chỉ có mảnh 

nương diện tích 5.293,3 m2 đã được đo đếm cho gia đình. Mảnh nương trên tranh 

chấp đất với hộ bà Phan Thị Vơi, đã được UBND xã Mường Mô mời hai hộ lên giải 

quyết nhiều lần nhưng gia đình vẫn không đồng ý và không ký các hồ sơ có liên quan 

nên Ban không có cơ sở để thực hiện thu hồi bồi thường cho gia đình. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nậm Nhùn 

(tháng 10/2020): 

Ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 

nhiều lần, không có cơ sở để thu hồi để thực hiện bồi thường. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

4. Kiến nghị 115: Cử tri các xã: Pú Đao, Nậm Hàng, Nậm Ban, Trung Chải, 

Nậm Chà kiến nghị Công ty Điện lực Lai Châu: 

- Kéo điện lưới quốc gia cho các hộ dân và vào các bản gồm: 18 hộ dân mới 

chuyển đến nơi ở mới tránh vùng có nguy cơ sạt lở tại bản Nậm Pì, xã Pú Đao; Bản 

Huổi Đanh và điểm nhóm Huổi Lạng bản Huổi Pết, xã Nậm Hàng; bản Nậm Vản, 

xã Nậm Ban; 10 hộ dân của 2 bản gồm bản Nậm Sảo 1+2, xã Trung Chải( mỗi bản 

05 hộ );Nhân dân 02 bản (bản Huổi Lính+ bản Huổi Dạo), một số hộ dân ở bản Nậm 

Chà ( khu dãn dân ) và bản Phiêng  Lằn ( 16 hộ), xã Nậm Chà. 
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- Đề nghị công ty xuống kiểm tra và chôn lại một số cột điện trong bản Nậm 

Chà hiện nay nhiều cột điện đã bị nghiêng, có nguy cơ bị đổ, mất an toàn cho nhân 

dân trong bản.  

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 2019/PCLC-TTBV&PC 

ngày 03/7/2020) 

- Bản Nậm Pì, xã Pú Đao (18 hộ dân mới chuyển đến nơi ở mới tránh vùng có 

nguy cơ sạt lở); Bản Huổi Đanh xã Nậm Hàng; Bản Nậm Sảo 1+2, xã Trung Chải 

(mỗi bản 05 hộ) Bản Huổi Lính, bản Huổi Dạo, một số hộ dân ở bản Nậm Chà (khu 

dãn dân); Bản Phiêng Lằn (16 hộ), xã Nậm Chà và Nhóm dân cư Huổi Lạng bản 

Huổi Pết xã Nậm Hàng đề nghị kéo điện quốc gia cho các hộ dân:  Công ty Điện lực 

Lai Châu tiếp thu, ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp báo cáo Tổng 

công ty Điện lực miền Bắc đăng ký trong kế hoạch ĐTXD trung hạn giai đoạn 2021-

2025. Mặt khác để cấp điện cho nhân dân tại khu vực này, ngoài nguồn vốn ĐTXD 

của ngành điện, Công ty Điện lực Lai Châu đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện quan 

tâm bố trí các nguồn vốn đầu tư khác, để ĐTXD bổ sung đường điện phục vụ cấp 

điện sinh hoạt cho nhân dân. 

- Bản Nậm Vản, xã Nậm Ban: 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 Châu sẽ phối hợp với các 

đơn vị liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án. 

- Do thời gian từ ngày 18/6/2020 đến ngày 30/6/2020 mưa lớn kéo dài đã gây 

sạt lở đất trong bản Nậm Chà và nghiêng, gẫy một số cột điện tại các vị trí  ĐZ 0,4kV 

sau TBA Nậm Chà gồm các cột sau: 02,04,08,09,28,29,30,cột 10 gẫy. Công ty Điện 

lực Lai Châu đã chỉ đạo Điện lực Nậm Nhùn xử lý khắc phục tạm thời các cột bị 
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nghiêng, đảm bảo an toàn, chắc chắn cấp điện ổn định trở lại cho nhân dân. Hiện tại 

Công ty Điện lực Lai Châu đã lập phương án khắc phục thiên tai, trình Tổng Công 

ty Điện lực miền Bắc phê duyệt nguồn kinh phí để xử lý các cột bị nghiêng, thay thế 

cột bị gãy đảm bảo vận hành cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân khu vực này. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nậm Nhùn 

(tháng 10/2020): 

Bộ Công thương đã có văn bản nhất trí cho chuyển giai đoạn 2021 – 2025 

Kết quả rà soát: Chưa giải quyết xong 

5. Kiến nghị 116: Cử tri bản Nậm Khao, xã Mường Mô kiến nghị Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh mở đường vào bãi nghĩa địa cho 

nhân dân bản di dân TĐC thủy điện Lai Châu (đã kiến nghị từ 2014) đến nay chưa 

được xem xét, giải quyết. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 474/BC-BQLDA ngày 06/7/2020): 

Theo Quyết định số 13/QĐ-UBND tỉnh ngày 05 tháng 01 năm 2018 của UBND 

tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung phương án bố trí tái định cư, quy mô, tổng mức đầu tư 

dự án bồi thường, di dân tái định cư thủy điện Lai Châu không có tên công trình 

nghĩa địa bản TĐC Nậm Khao khu TĐC Mường Mô nằm trong danh mục đã được 

phê duyệt. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nậm Nhùn 

(tháng 10/2020): 

Cử tri chưa nhất trí với trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thỏa đáng. Vì đã chuyển dân đến 

nơi ở mới phải có bãi nghĩa địa cho Nhân dân. 

Kết quả rà soát: Chưa giải quyết xong 

XVIII. 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: 02 

1. Kiến nghị 117: Cử tri thị trấn Nậm Nhùn đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét giải quyết 

dứt điểm việc đền bù diện tích đất nương vùng ngập Thủy điện Lai Châu trên địa 
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bàn xã Mường Mô của 11 hộ dân tại bản Pa Kéo 1, thị trấn Nậm Nhùn (1. Mào Thị 

Hích; 2. Hỏ Thị Nớn; 3. Lưu Hải Phượng; 4. Lưu Trung Hoa; 5. Mào Văn Đêm; 6. 

Hoàng Lệ Xín; 7. Hoàng Lệ Yến; 8. Mào Thị Hắc; 9. Hỏ Văn Nâng; 10. Trần Xuân 

Trường; 11. Lầu Sủi Mằn). 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trả lời (tại Báo cáo số 722/BC-BQLDA ngày 30/9/2020): 

Ban đã tiến hành kiểm tra hồ sơ bồi thường, hỗ trợ lưu tại Ban của các hộ. Kết 

quả kiểm tra cho thấy đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi thuộc vùng 

ngập lòng hồ dự án thủy điện Lai Châu của các hộ đã được Ban tiến hành đo đạc, 

kiểm đếm, lên phương án bồi thường, chi trả tiền đầy đủ cho các hộ theo đúng quy 

định. Mặt kháctrong quá trình thực hiện đã có biên bản chốt số liệu về đất đai, 

TSVKT, cây cối hoa mầu giữa các hộ dân với UBND xã, đơn vị đo đạc và Ban 

QLDA. Các hộ đã đồng ý với số liệu được đo đạc, kiểm đếm và không có ý kiến thác 

mắ cgì nữa. Nên việc cử tri thị trấn Nậm Nhùn kiến nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng 

các công trình NN&PTNT tỉnh Lai Châu xem xét giải quyết dứt điểm việc đền bù 

diện tích đất nương vùng ngập lòng hồ dự án thủy điện Lai Châu trên địa bàn xã 

Mường Mô cho các hộ dân nói trên là không có cơ sở. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nậm Nhùn 

(tháng 10/2020): 

Cử tri nhất trí với nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 118: Cử tri xã Nậm Manh kiến nghị Công ty Điện lực Lai Châu 

sớm đầu tư đường điện cho Nhân dân bản Nậm Pồ (77 hộ) và nhóm 1 bản Huổi Chát 

(32 hộ) để Nhân dân được sử dụng điện. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 2943/PCLC ngày 

25/9/2020) 

Các thôn bản, cụm dân cư mà cử tri kiến nghị nêu trên, đã 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 
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tư trung hạn bằng nguồn 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 Châu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai 

thực hiện các bước tiếp theo.   

Hiện tại dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai 

đoạn 2015-2020, tiến độ chưa được xác định rõ. Chương trình mục tiêu cấp điện 

nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020 đang chờ vốn, chưa có thời 

gian cụ thể. Để sớm cấp điện lưới Quốc gia cho các cụm dân cư này, ngoài nguồn 

vốn đầu tư của ngành điện, Công ty Điện lực Lai Châu, kính đề nghị Hội đồng nhân 

dân tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh xem xét, bố trí bằng các nguồn vốn đầu tư khác, 

xây dựng bổ sung đường điện phục vụ cấp điện sinh hoạt cho nhân dân, để các thôn 

bản, cụm dân cư trên được cấp điện lưới Quốc gia. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Nậm Nhùn 

(tháng 10/2020): 

Bộ Công thương đã có văn bản nhất trí cho chuyển giai đoạn 2021 - 2025 

Kết quả rà soát: 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: 03 

1. Kiến nghị 119: Cử tri xã Nậm Ban kiến nghị: UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng 

trụ sở làm việc của xã, các đơn vị trường học, trụ sở làm việc của công an xã. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469BC-UBND ngày 10/12/2020: 

Đối với nội dung sớm đầu tư xây dựng trụ sở xã: UBND tỉnh đã dự kiến 

đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025, dự án sẽ được triển khai khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định.  
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Đối với các công trình trường học và trụ sở làm việc của công an xã: Việc 

đầu tư xây dựng công trình trên là cần thiết, đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn 

căn cứ vào thứ tự ưu tiên đề xuất trong kế hoạch vốn 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách huyện để triển khai thực 

hiện. Riêng đối với Trụ sở Công an xã, Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an để xây 

dựng dự án. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Tại Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã đưa các danh mục Trụ sở làm việc xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn, Trường 

PTDTBT THCS và Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Ban huyện Nậm Nhùn, 

Đầu tư xây dựng cơ sở làm việc công an các xã, thị trấn vào khởi công mới giai 

đoạn 2021-2025; trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư 

và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công các dự án. 

2. Kiến nghị 120: Cử tri bản Táng Ngá, xã Nậm Chà kiến nghị: UBND tỉnh 

chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu cấp điện cho bản Táng Ngá tại nơi ở mới. Hiện 

nay, các hộ phải tự kéo điện từ bản dưới lên sử dụng không đảm bảo an toàn. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469BC-UBND ngày 10/12/2020: 

Hiện tại ở bản Táng Ngá, xã Nậm Chà, 100% số hộ đã được sử dụng điện 

lưới Quốc gia, chia thành 02 cụm dân cư cách nhau khoảng 300m; cụm dân cư 

mới được đầu tư theo dự án tái định cư do UBND huyện đầu tư, do đó các hộ dân 

khi sử dụng điện phải kéo dây sau công tơ về nhà khá xa. Để đảm bảo an toàn cho 

các hộ sử dụng điện, Công ty Điện lực Lai Châu đã đề xuất với Tổng Công ty Điện 

lực miền Bắc chấp thuận đầu tư trong kế hoạch năm 2021. Hiện nay, Công ty Điện 

lực Lai Châu đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến đóng điện phục 

vụ nhân dân trong năm 2021. 

3. Kiến nghị 121: Cử tri bản Nậm Xẻ, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn kiến 

nghị: Năm 2011, nhà thầu thi công tuyến đường Pa Tần - Mường Tè làm ảnh hưởng 

đến mương của 04 hộ gia đình (gồm: Giàng A Tủa, Giàng A Chứ, Giàng A Dơ, Giàng 

A Lử). Nhà thầu hứa sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo chủ đầu tư có ý kiến với nhà thầu sửa chữa mương nước cho 04 hộ gia đình. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469BC-UBND ngày 10/12/2020: 

Sở Giao thông Vận tải đã cùng với UBND xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn 

kiểm tra, xác minh kiến nghị của các hộ dân. Tại Km334+200/QL.4H (tuyến đường 

Pa Tần - Mường Tè), do ảnh hưởng của thiên tai đã gây sạt lở taluy dương làm đất 
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đá trôi tràn xuống nền mặt đường, rãnh dọc gây ách tắc giao thông, hư hỏng kết cấu 

hạ tầng đường bộ; mưa lũ cũng làm sạt lở nương ruộng và mương thủy lợi của các 

hộ dân nêu trên.  

Để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên 

tuyến QL.4H (đoạn từ Pa Tần - Mường Tè), đơn vị trực tiếp được giao quản lý đường 

bộ đã phối hợp với UBND xã Trung Chải thống nhất với các hộ dân về phương án 

khắc phục điểm sạt lở tại Km334+200 QL.4H, cụ thể: Đã hỗ trợ các hộ dân 800m 

đường ống D90 để dẫn nước. Đến thời điểm này, các hộ dân đã nhất trí, đơn vị quản 

lý đường bộ đang triển khai thi công hót dọn đất đá, khắc phục hậu quả thiên tai đảm 

bảo giao thông. 

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: 05 

1. Kiến nghị 122: Cử tri xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: UBND 

tỉnh sắp xếp ổn định dân cư cho bản Nậm Pồ do một số nhóm dân cư có nguy cơ bị 

sạt lở cao và Nhân dân ở không tập trung chia nhiều nhóm; có ý kiến với Công ty 

Điện lực Lai Châu kéo điện lưới quốc gia cho bản. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

- UBND tỉnh giao UBND huyện Nậm Nhùn phối hợp với các Sở, ngành có 

liên quan kiểm tra thực địa khu vực bị ảnh hưởng và đề xuất giải pháp đảm bảo an 

toàn cho Nhân dân. Xem xét đưa 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. 

- Bản Nậm Pồ, xã Nậm Manh thuộc dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện 

Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020. 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. 

2. Kiến nghị 123: Cử tri xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: UBND 

tỉnh có ý kiến với Tập đoàn Viettel chi nhánh tại Lai Châu xem xét, xây trạm tiếp 

sóng Viettel phục vụ liên lạc cho Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 
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Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 271/STTTT-

BCVTCNTT ngày 25/02/2021 yêu cầu Viettel Lai Châu kiểm tra, rà soát kế hoạch 

phát triển cơ sở hạ tầng thông tin di động nhằm mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao 

chất lượng dịch vụ di động tại khu vực xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn. 

3. Kiến nghị 124: Cử tri thị trấn Nậm Nhùn kiến nghị: UBND tỉnh tiếp tục 

xem xét, hỗ trợ đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng (đội văn nghệ 

ở các thôn, bản trên địa bàn tỉnh). 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

Trong giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện quyết định số 241-QĐ/TU ngày 

30/09/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành “Đề án nâng cao hiệu 

quả chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; hàng năm 

UBND tỉnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ cho 668 đội văn nghệ quần chúng ở các thôn, 

bản tổ dân phố đã có quyết định công nhận, với mức hỗ trợ là 02 triệu đồng/đội. Đến 

nay, Tỉnh ủy đang chỉ đạo tiến hành tổng kết Đề án và định hướng cho giai đoạn 

2021 - 2025; trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên 

cứu tham mưu tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ 

đảm bảo phù hợp với thực tiễn. 

4. Kiến nghị 125: 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/NQ-

HĐND 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): 

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/NQ-

HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh. 

5. Kiến nghị 126: Cử tri xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn kiến nghị: UBND tỉnh 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với UBND huyện Mường Tè phân rõ ranh giới 

giữa đất rừng bản Pha Mu giáp bản Phiên Kham, bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện 

Mường Tè. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết kiến 

nghị của cử tri (văn bản số 324/UBND-TH ngày 05/02/2021); nội dung kiến nghị 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Mường Tè, Nậm Nhùn. UBND huyện 

Mường Tè, Nậm Nhùn đang phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn kiểm tra, rà soát, xác định ranh giới đất rừng giữa bản Pha Mu, xã Hua 

Bum, huyện Nậm Nhùn và bản Phiên Kham, bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường 

Tè để giải quyết. 

 

_______ 

 

 


