
 

HUYỆN PHONG THỔ 
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT ĐẾN SAU KỲ HỌP 

THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 VÀ KẾT QUẢ TRẢ 

LỜI, GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CÁC SỞ, BAN NGÀNH1  

 

- Tổng số kiến nghị: 125 

  

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: 06 

1. Kiến nghị 01: Cử tri Thị trấn Phong Thổ đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm có 

phương án đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái suối nước nóng ở thôn Vàng Khon huyện 

Phong Thổ để Nhân dân ổn định phát triển kinh tế, dự án này giải tỏa đã nhiều năm 

nay. Trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, cử tri đã kiến nghị nhưng 

đến nay dự án vẫn chưa thấy khởi công xây dựng. 

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

Khu du lịch suối nước nóng Vàng Pó gắn với cụm điểm du lịch Mường So và 

cửa khẩu Ma Lù Thàng được UBND tỉnh Lai Châu đưa vào quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2006 - 2020 tại Quyết định số 525/2007/QĐ-UBND 

ngày 11/05/2007. Hàng năm Điểm du lịch suối nước nóng Vàng Pó đã được đưa vào 

danh mục kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hoá nhưng cho đến nay chưa có nhà đầu tư 

nào đăng ký đầu tư (vốn ngân sách Nhà nước không đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ thuật 

du lịch). 

Tại Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu về việc thu hồi đất tại địa bàn thị trấn Phong Thổ - huyện Phong Thổ giao cho 

Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ thực hiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất xây dựng 

cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng Điểm du lịch suối nước nóng Vàng Pó (tổng diện tích 

đất thu hồi là 36.643 m2) như vậy Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ có trách nhiệm 

quản lý quỹ đất đã thu hồi và kêu gọi thu hút đầu tư. 

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

                                           
1 Nội dung trả lời cập nhật đến ngày 31/5/2021 
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 2. Kiến nghị 02: Cử tri Thị trấn Phong Thổ đề nghị UBND tỉnhchỉ đạo Ban 

QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh sớm thanh toán chế độ chính sách đền bù tái 

định cư cho Nhân dân 3 thôn tái định cư của thị trấn Phong Thổ. 

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

Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh đang trình UBND huyện Sìn Hồ 

(do các hộ tái định cư nơi đi từ xã Chăn Nưa) thẩm định phê duyệt phương án bồi 

thường điều chỉnh bổ sung theo chính sách, khi có Quyết định phê duyệt của UBND 

huyện, Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh sẽ bố trí vốn chỉ trả ngay cho 

Nhân dân 3 thôn. 

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 thực 

hiện chi trả bù chênh lệch khai hoang đất ruộng cho 51/77 hộ (xong trong tháng 9/2016), 

hiện nay còn 26 hộ chưa nhận tiền do chưa nhất trí với mức hỗ trợ. Ban Quản lý dự án 

cam kết sẽ phối hợp với UBND huyện Sìn Hồ thống nhất thực hiện chi trả dứt điểm 

trong quý I/2017. 

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

3. Kiến nghị 03: Cử tri các xã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Thủy nông 

tỉnh Lai Châu quản lý các kênh mương, thủy lợi trên địa bàn huyện cần đảm bảo nước 

tưới tiêu cho Nhân dân. Vì hầu như các công trình do Công ty Thủy nông tỉnh quản lý 

đều không đủ nước cho gieo cấy ở các vụ Mùa, nhiều công trình đã bị hỏng nhưng 

không được quan tâm sửa chữa, cụ thể như các công trình tại xã Bản Lang. Trường 

hợp Công ty Thủy nông tỉnh không quản lý được, đề nghị giao về cho cơ sở các xã quản 

lý để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho Nhân dân. 

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

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Thuỷ nông tỉnh Lai Châu được 

giao quản lý, khai thác 04 công trình thủy lợi thuộc xã Bản Lang. Trong quá trình quản lý 

Công ty đã nhiều lần duy tu, sửa chữa. Đặc biệt năm 2014 và 2015 Công ty đã thực hiện sửa 

chữa lớn các công trình đảm bảo công năng tưới tiêu phục vụ sản xuất của Nhân dân. Ngay 

đầu năm 2016, để đảm bảo cấp nước vụ Đông – Xuân, Công ty đã thực hiện rà soát và sửa 

chữa nạo vét cụm công trình thủy lợi huyện Phong Thổ trong đó có thủy lợi Thèn Thầu, Dao 

Chải và Nà Tung, Nà Trai xã Bản Lang. Thời điểm tháng 4/2016 Công ty đã sửa chữa thủy 
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lợi Dao Chải kịp thời đưa vào cấp nước sản xuất lúa vụ Mùa. Tính đến đầu thời điểm gieo 

cấy vụ Mùa 2016 các công trình trên địa bàn xã Bản Lang do Công ty quản lý đều đã được 

sửa chữa và đảm bảo khả năng cấp nước tưới. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND 

ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh)  

Qua xem xét, xác minh thực tế, Công ty TNHH MTV Quản lý Thuỷ nông đã phối hợp 

với UBND xã kiểm tra và quyết định phê duyệt việc tổ chức sửa chữa, nạo vét cụm các công 

trình thủy lợi huyện Phong Thổ, trong đó có các công trình thủy lợi xã Bản Lang và cam kết 

hoàn thành trước 31/12/20162. 

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

4. Kiến nghị 04: Cử tri xã Ma Ly Pho đề nghị UBND tỉnh xem xét chế độ đối với 

lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường theo Chương trình 30a đã hết thời hạn nhưng 

vẫn tiếp tục ở tại xã tham gia công tác. 

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

Về chế độ chính sách đối với các đồng chí cán bộ BĐBP tăng cường giữ chức 

danh các xã biên giới như hiện nay đều do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đảm bảo từ nguồn 

ngân sách Nhà nước do Bộ Quốc phòng phân cấp, địa phương chỉ hỗ trợ các khoản phụ 

cấp cấp ủy và công tác phí từ nguồn ngân sách địa phương theo Quyết định của UBND 

tỉnh. 

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

5. Kiến nghị 05: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến đề nghị với Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương: Nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ Mẫu giáo từ 120.000đ lên 

mức cao hơn. Có chế độ lớp ghép cho giáo viên và học sinh lớp Mầm Non, hiện nay 

cấp Tiểu học đã được thụ hưởng chế độ dạy, học lớp ghép từ lâu nhưng đối với cấp học 

Mầm non chưa có chính sách. 

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

Hiện nay mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho cho trẻ Mẫu giáo 120.000đ /thángđang thực 

hiện theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 và 

                                           
2Ngày 01/9/2016,  Công ty TNHH MTV Quản lý Thuỷ nông ban hành Quyết định 157/QĐ-CTQLTN phê duyệt 

thiết kế, dự toán sửa chữa, nạo vét cụm công trình thủy lợi huyện Phong Thổ đảm bảo cấp nước vụ đông xuân 2016-2017 

(trong đó có các công trình thủy lợi xã Bản Lang) 
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Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/ 10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2011-2015. Để nâng mức hỗ 

trợ tiền ăn trưa cho trẻ Mẫu giáo giai đoạn 2016-2020, giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh văn bản kiến nghị với Chính phủ nâng mức hỗ trợ lên 

trên 120.000 đồng/tháng. 

Trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã có nội dung trình Chính phủ ban hành chế độ hỗ trợ dạy lớp cho giáo viên 

Mầm non; UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ có kiến nghị bổ sung với Chính 

phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm nghiên cứu ban hành quy định về chế độ dạy lớp 

ghép cho giáo viên Mầm non. 

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

6. Kiến nghị 06: Cử tri Doanh nghiệp Mai Hưng, xã Ma Ly Pho đề nghị UBND 

tỉnh xem xét việc đề xuất nhập khẩu nông sản qua cửa cải Pô Tô, doanh ngiệp Mai 

Hưng đã có đơn đề nghị với Sở Công thương tỉnh nhưng đến nay doanh nghiệp không 

được công bố danh sách xuất nhập khẩu mở qua Cửa Cải Pô Tô, bên cạnh đó một số 

doanh nghiệp nhiều năm không đóng góp thuế cho huyện mà lại có tên trong danh sách 

xuất nhập khẩu mở, đề nghị các cấp xem xét. 

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

Lối mở Pô Tô thuộc xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ là lối mở truyền thống 

phục vụ cho nhu cầu qua lại thăm thân và trao đổi hàng hóa cư dân biên giới hai nước 

Việt Nam - Trung Quốc. Lối mở này không có trong Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế 

quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc do Chính phủ hai nước 

ký năm 2009. Đến nay phía Trung Quốc chưa công nhận lối mở này được thực hiện các 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.  

Để tạo điều kiện phát triển thương mại biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối 

mở này. 

Căn cứ Văn bản số 83/TB-VPCP ngày 11/5/2016 của Văn phòng Chính phủ thông 

báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai 

Châu, trong đó có nội dung đồng ý cho tỉnh Lai Châu lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái 

xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Văn bản số 

936/UBND-TM ngày 30/5/2016 cho phép thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán 



5 

 

hàng hóa qua lối mở biên giới đã đảm bảo các điều kiện quản lý theo quy định và giao Sở 

Công Thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn và công bố 

doanh nghiệp thực hiện mua bán hàng hóa kể từ ngày 30/5/2016. 

Việc Doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng có đơn đăng ký hoạt động mua bán hàng 

hóa nhưng chưa được UBND tỉnh công bố trong danh sách doanh nghiệp thực hiện mua 

bán hàng hóa tại lối mở Pô Tô: Theo báo cáo của Sở Công thương, qua kiểm tra, rà soát 

hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua lối mở 

Pô Tô huyện Phong Thổ, ngày 06/4/2016 doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng có văn bản 

đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. 

Tuy nhiên tại thời điểm này UBND tỉnh Lai Châu chưa có văn bản cho phép thực hiện 

xuất nhập khẩu hàng hóa qua lối mở Pô Tô. 

Đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện xuất nhập khẩu 

hàng hoá qua lối mở Pô Tô lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Quyết định số 810/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Công Thương để thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Kết quả: 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: 09 

1. Kiến nghị 07: Cử tri xã Ma Ly Chải, Đồn Biên Phòng Sì Lở Lầu kiến nghị 

UBND tỉnh xem xét sớm đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến đường xuống mốc 70 để thực 

hiện tốt công tác tuần tra đường biên mốc giới và thuận tiện cho Nhân dân đi lại khu 

vực sản xuất, giao thương hàng hóa với chợ giáp biên Dền Suối Thàng, Trung Quốc. 

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

Tuyến đường từ xã Ma Ly Chải xuống mốc 70 đã được UBNDtỉnh đầu tư từ năm 

2012. Mặt khác, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020UBND tỉnh đã xây dựng trình 

Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã baogồm dự án đoạn tuyến từ mốc 70 đến 

mốc 79, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ Quyết định đầu tư sau khi có thông báo về nguồn 

vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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2. Kiến nghị 08: Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Công 

tyĐiện lực Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường điện lưới Quốc gia từtrung 

tâm xã Sì Lở Lầu vào bản Lao Chải, hiện nay 116 hộ của bản Lao Chảichưa có điện 

phục vụ sinh hoạt. 

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 Lao Chải, xãSì Lở Lầu, huyện 

Phong Thổ đã được đưa vào danh mục đầu tư của dự án Cấpđiện cho các thôn, bản 

chưa có điện tỉnh Lai Châu và được Bộ Công Thươngphê duyệt tại Quyết định số 

6739/QĐ-BCT ngày 18/9/2013 do Tổng Công tyĐiện lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Dự 

án được giao cho Công ty Điện lực LaiChâu điều hành và triển khai thực hiện, dự kiến 

dự án hoàn thành đóng điệnphục vụ cho các hộ dân trong tháng 11/2016. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2016 (Báo cáo số 470/BC-HĐND 

ngày 29/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Đến thời điểm giám sát, công trình đã nghiệm thu kỹ thuật đóng điện. Tuy nhiên, 

do còn một số tồn tại phải xử lý để đảm bảo an toàn khi đóng điện, Công ty Điện lực 

cam kết sẽ đóng điện phục vụ cho các hộ dân trước 30/11/2016. 

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

3. Kiến nghị 09: Cử tri xã Mô Sì San, Pa Vây Sử kiến nghị hiện nay trên địa bàn 

xãchưa có Trạm thu, phát sóng dịch vụ viễn thông và mạng cáp quang, đề nghịtỉnh xem 

xét có ý kiến với đơn vị Viễn thông (VNPT) và Công ty Viễn thôngquân đội Viettel xây 

dựng trạm thu, phát sóng và kéo dây cáp quang cho xã. 

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

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1401/UBND-VX ngày28/7/2016 gửi Ban Quản 

lý Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích - Bộ Thông tin và Truyền thông về 

việc hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông Lai Châu được thiết lập mạng băng rộng cố định 

và dì động băng rộng, trong đó đã bao gồm xã Mồ Sì San, Pa Vây Sử huyện Phong Thổ. 

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

4. Kiến nghị 10: Cử tri xã Mồ Sì San kiến nghị hiện nay khu vực trung tâm xã 

thiếu nước sinh hoạt để nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng công trình 

cấp nước sinh hoạt từ bản Tả Hồ Thầu về trung tâm xã dài 8km phục vụ nhu cầu nước 

sinh hoạt cho 90% dân số xã. 
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UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Phong Thổ kiểm tra thực trạng,khảo sát dự 

án cấp nước sinh hoạt cho xã Mồ Sì San, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương 

đầu tư dự án trong thời gian phù hợp. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Dự án cấp nước sinh hoạt cho xã Mồ Sì San được UBND huyện Phong Thổ phê 

duyệt tại Quyết định số: 725/QĐ-UBND ngày 28/4/2021, dự án có mục tiêu cấp nước 

sinh hoạt cho 349 hộ dân khu vực trung tâm xã và 3 bản lân cận. Dự án sử dụng nguồn 

vốn do Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ và vốn Ngân sách huyện Phong 

Thổ, hiện nay đang chuẩn bị thi công, hoàn thành trong năm 2021. 

5. Kiến nghị 11: Cử tri xã Pa Vây Sử kiến nghị từ mốc 80 đến mốc 82 thuộc địa 

bàn xãquản lý chưa có đường tuần tra biên giới nên công tác tuần tra gặp nhiều 

khókhăn nhất là vào mùa mưa, đề nghị UBND tỉnh sớm quan tâm đầu tư. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 21/10/2016: 

Hệ thống đường tuần tra biên giới đã được Trung ương và tỉnhquan tâm đầu tư 

(tuyến đường từ mốc 16 đến mốc 27, từ mốc 51 đến mốc 54, từ mốc 63 đến mốc 70), tuy 

nhiên do nguồn vốn hạn hẹp, việc đầu tư hoàn thiệntuyến đường tuân tra biên giới Việt - 

Trung đã và đang triển khai thực hiện.Tuyến đường từ trung tâm xã Tung Qua Lìn đến 

mốc 82 (đã bao gồm đoạn tuyển từ mốc 80 đến mốc số 82) đã được UBND tỉnh tông hợp 

vào chương trìnhđầu tư đường tuần tra biên giới giai đoạn II (2014 - 2020) trình Bộ Quốc 

phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. UBND tỉnh sẽ đầu tư tuyến đường sau khi được giao 

kếhoạch vốn từ ngân sách Trung ương. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường 

từ đồn, trạm Biên phòng ra môc Quốc giới phục vụ cho việc tuần tra bảo vệ mốc, huyện 

Phong Thổ với tổng mức đầu tư là 100.000 triệu đồng  chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 

I: đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Huổi Luông ra mốc 58 dài 9,231 km (rải mặt bê tông 

xi măng chiều dài L= 7,0 km). Tổng mức đầu tư: 44.300 triệu đồng . Giai đoạn II: Đầu tư 

xây dựng Tuyến đường từ trung tâm xã Tung Qua Lìn đến mốc 82 dài 12,276 km (rải mặt 

bê tông xi măng chiều dài L= 8,0 km) Tổng mức đầu tư: 55.700  triệu đồng. Nguồn vốn 

đầu tư: Vốn Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm, vốn Ngân 
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sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

  Hiện nay giai đoạn II của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 27/4/2021. 

6. Kiến nghị 12: Cử tri huyện Phong Thổ đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu có 

chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi (từ 2 đến 3 tuổi) 

để thu hút các cháu đến trường. 

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

Theo tỉnh thần của Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số11/CT-UBND ngày 

01/9/2016 về nhiệm vụ năm học 2016-2017. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, cân đối 

bố trí nguồn ngân sách của địa phương lồng ghépvới nguồn kinh phí xã hội hóa để thực 

hiện hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ nhàtrẻ (từ 19 tháng đến 35 tháng tuổi) nhằm nâng 

cao tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp. Do đó, trước mắt các huyện, thành phố triển khai hỗ trợ tiền 

ăn trưa cho trẻ nhà trẻ theotinh thần của Chỉ thị số 11/CT-UBND. Trong thời gian tới, 

UBND tỉnh sẽ kiến nghị với Trung ương để ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho 

trẻ từ 19tháng đến 35 tháng tuổi.  

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

7. Kiến nghị 13: Cử tri các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ, 

Nậm Nhùn đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu có phụ cấp cho các chức danh: Chủ tịch Hội 

cựu thanh niên xung phong cấp huyện, cấp xã; Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, 

phường, thị trấn; Chỉ hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Chữ 

thập đỏ tại thôn, bản, tổ dân phố. Nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không 

chuyên trách là Phó các đoàn thể cấp xã (Phó Chủ tịch UBMTTQ; Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân; Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư 

Đoàn thanh niên) lên mức 1.000.000 đồng/tháng; nâng mức phụ cấp cho Bí thư, Trưởng 

thôn, bản lên mức 1,0 mức lương tối thiểu, mức phụ cấp hiện nay quá thấp không nâng 

cao được hoạt độngcủa Bí thư, Trưởng thôn, bản. 

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

 Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 quy định chức danh, số 

lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên tại Mục 
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I, Khoản 2, Điểm a của Nghị quyếtsố 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ quy 

định “các địa phương chỉ ban hành chính sách làm tăng chỉ ngân sách Nhà nước khi thật 

sự cần thiết và cónguồn đảm bảo”. Do đó, đối với nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, 

UBND tỉnh tiếp thu và giao các ngành chức năng liên quan trong thời gian tới căn cứkhả 

năng cân đối ngân sách địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 

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

8. Kiến nghị 14: Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với cấp có 

thẩm quyền xem xét trang bị một xe cứu thương thường trực tại Phòng khám đa khoa 

Dào San đề vận chuyển cấp cứu bệnh nhân kịp thời, không để các vụ việc đáng tiếc xảy 

ra do vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên không kịp thời. 

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

 Việc bố trí xe cứu thương thường trực tại phòng khám đa khoa khuvực hoặc trạm 

y tế xã chỉ được thực hiện trong các trường hợp: Cấp cứu thảmhọa, thiên tai, dịch bệnh, 

nhiệm vụ quốc phòng khẩn cấp. 

Để tháo gỡ khó khăn cho đồng bào biên giới. UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tếchỉ đạo 

phòng khám đa khoa khu vực Dào San phối hợp với trạm y tế xã thựchiện cấp cứu tại 

chỗ, trường hợp bệnh nhân nặng cần chuyên tuyến, thông tinngay với Trung tâm y tế 

huyện Phong Thổ hoặc liên hệ Bệnh xá quân y tại địa bàn xã Pa Vây Sử bố trí xe cứu 

thương đưa bệnh nhân về tuyến trên. Đề nghị SởY tế có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Bệnh xá quân y thuộc Ban Kinh tế 356 Bộ Quốc phòng phối hợp cấp cứu 

bệnh nhân. 

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

9. Kiến nghị 15: Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐTB&XH 

giao lại cho xã chỉ trả tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội để đảm bảo kịp 

thời. Hiện nay Sở LĐTB&XH đang ủy quyền cho Bưu điện chi trả nhưng chỉ trả không 

kịp thời, gây khó khăn cho các đối tượng được thụ hưởng. 

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

Theo Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBNDtỉnh về việc thực 

hiện chỉ trả trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông 

qua đơn vị cung cấp dịch vụ thì UBND xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm tuyên truyền, 

thông báo cho các đối tượng báo trợ xã hội vềngày, giờ chỉ trả trợ cấp để các đối tượng 
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đến nhận. Nếu đối tượng không thể đến nhận trợ cấp thì có thể ủy quyền cho người thân 

đến nhận trợ cấp thay (Riêng đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người khuyết 

tật đặc biệt nặng không có người để ủy quyền nhận trợ cấp thì UBND cấp xã lập danh 

sách gửi Phòng Lao động - TBXH để nghị cơ quan Bưu điện chi trả trợ cấp tại nhà) đề 

việc chi trả và nhận trợ cấp kịp thời. 

 Do việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua Bưu điện mới đượcthực 

hiện từ ngày 01/4/2016, nên còn một số vướng mắc, Sở Lao động – TBXHđã có văn bản 

đề nghị Phòng Lao động - TBXH, Bưu điện tỉnh báo cáo kết quảcông tác triển khai thực 

hiện. Dự kiến đến tháng 12 năm 2016, Sở Lao động -TBXH sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh 

tổ chức sơ kết việc triển khai chi trả trợcấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội qua 

cơ quan cung cấp dịch vụ, đểtìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

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

III. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

 Tổng số kiến nghị: 0 

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: 14 

1. Kiến nghị 16: Cử tri xã Mường So, Nậm Xe kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến 

với Công ty Điện lực Lai Châu thanh toán dứt điểm việc đền bù thu hồi đất thực hiện 

dự án kéo điện trên địa bàn các xã Mường So, Nậm Xe, hiện nay còn một số hộ dân 

chưa được nhận tiền đền bù. 

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

- Dự án cấp điện cho xã Mường So thuộc Dự án Năng lượng nông thôntài trợ bổ 

sung REII.1 được khởi công xây dựng từ năm 2003, phần giải phóngđền bù thuộc vốn 

đối ứng của UBND tỉnh Lai Châu (cũ). Việc kê khai kiểm đếm và chi trả đền bù cho các 

hộ dân do UBND huyện Phong Thổ chủ trì. Để giảiquyết đền bù cho các hộ dân còn sót 

của dự án, Công ty Điện lực Lai Châu sẽphối hợp với UBND huyện Phong Thổ kiểm tra 

xác minh lại để đưa ra phươngán giải quyết (thực hiện trong quý II/2017). 

-Dự án cấp điện cho xã Nậm Xe thuộc Dự án năng lượng nông thôn tàitrợ bổ 

sung REII AF4, đến nay Trung tâm quỹ đất huyện Phong Thổ đã kiểmđếm bổ sung 

xong và đang chờ Quyết định phê duyệt của UBND huyện. Sau khicó Quyết định phê 
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duyệt của UBND huyện Phong Thổ, Công ty Điện lực LaiChâu sẽ thực hiện chi trả tiền 

đền bù theo Quyết định. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2017 (Báo cáo số 252/BC-HĐND 

ngày 30/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc kê khai kiểm đếm và chi trả đền bù cho các hộ 

dân do UBND huyện Phong Thổ chủ trì, đến nay Trung tâm quỹ đất huyện Phong Thổ 

đã kiểm đếm bổ sung xong và đang chờ Quyết định phê duyệt của UBND huyện. Sau 

khi có quyết định phê duyệt của UBND huyện, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện 

chi trả tiền đền bù cho Nhân dân. 

Qua giám sát, UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm đếm, 

lên phương án bồi thường và cam kết phê duyệt phương án bồi thường trước 15/6/2017. 

Công ty Điện lực Lai Châu cam kết chi trả cho các hộ dân chưa được nhận tiền đền bù 

trước 30/9/2017. 

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

 2. Kiến nghị 17: Cử tri Thị trấn Phong Thổ kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo Công an tỉnh Lai Châu sớm bố trí kinh phí thực hiện dự án mở rộng quy hoạch trụ 

sở Công an huyện Phong Thổ để có kinh phí chỉ trả cho các hộ dân có đất và tài sản 

trên đất nằm trong quy hoạch. Hiện nay có 03 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt 

khó khăn, nhà ở dột nát không đảm bảo an toàn nhưng không dám tu sửa và cũng không 

có tiền để chuyển đến nơi ở khác. 

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

 Ngày 12/10/2015, Công an tỉnh đã có Tờ trình số 825/TTr-CAT- PH14 trình Bộ 

Công an về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Trụ sở làm việc Công 

an huyện Phong Thổ. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt của Bộ Công an, Công an 

tỉnh sẽ tổ chức giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗtrợ tái định cư theo đúng quy định của 

Nhà nước. 

Kết quả: Chưa giải quyết xong 

3. Kiến nghị 18: Cử tri Thị trấn Phong Thổ kiến nghị UBND tỉnh xem xét mở 

rộng mặt đường, quốc lộ 4D (tại ngã ba Mường So), gây khuất tầm nhìn, đường cua 

gấp ảnh hưởng người tham gia giao thông. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017: 
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Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp QL 4D đoạn Km0- Km 89 địa phậntỉnh Lai Châu 

được triển khai thi công từ năm 2008 hoàn thành bàn giao đưa vàokhai thác sử dụng năm 

2014; Quy mô đầu tư xây dựng được thiết kế theo tiêuchuẩn cấp IV miền núi (TCVN 

4054-85), Bn = 7,5 m, bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin = 60m (trên các đoạn 

cong lát sê có địa hình khó khăn, bán kính đường cong nằm châm chước Rmin = 25m. 

Như vậy đoạn tuyến ngã 3 MườngSo hiện tại các yếu tố kỹ thuật nền, mặt đường đảm 

bảo theo tiêu chuẩn đườngcấp IV miền núi. Tuy nhiên trong quá trình giao đất cho Ban 

quản lý rừng phònghộ Phong Thổ có một phần diện tích đất được giao nằm trong hành 

lang an toànđường bộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Phong Thổ đã hợp đồng khoán bảo 

vệrừng với hộ ông Nguyễn Đức Lâm; ông Lâm đã trồng rừng và xây dựng nhàtrông coi 

rừng trong đất hành lang an toàn đường bộ từ Km 8+050- Km8+250 QL 4D làm che 

khuất tầm nhìn gây cản trở và mất an toàn cho người tham giao giao thông). Qua quá 

trình vận động kết hợp với sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan, hộ gia đình ông Nguyễn 

Đức Lâm đã chấp hành giải tỏa mái che, bể nước và cây cối trong phạm vi che khuất tầm 

nhìn đoạn tuyến này. 

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

4. Kiến nghị 19: Cử tri thôn Chiềng Na đề 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 xem 

xét lại phương án đền bù cho 20 hộ dân còn lại thuộc dự án tái định cư tỉnh. Hiện nay 

giá đền bù chênh lệch quá lớn so với các hộ khác đã được nhận tiền (vì cùng một dải 

đất nương, các hộ khác được đền bù 10.000/1m2 nhưng 20 hộ còn lại chỉ được nhận 

3.000/1m2). 

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

Ngày 08/02/2017 UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 168/UBND-

TN đề nghị “Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT chi trả các hộ dân theo 

phương án đã duyệt tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày13/12/2006 của UBND 

huyện Sìn Hồ và các phương án đã duyệt có liên quan,không áp dụng chính sách quy 

định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày10/6/2013 của UBND tỉnh Lai Châu”. 

Như vậy, giá đất nương của một số hộ chỉ được áp giá 3.000đ/lm2 (do đất mương mới 

khai hoang chưa đăng ký với Nhànước thì được hỗ trợ 30% giá đất). 

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

5. Kiến nghị 20: Cử tri Đồn Biên phòng Sin Súi Hồ kiến nghị UBND tỉnh quan 

tâm đầu tư làm đường tuần tra biên giới từ xã Bản Lang sang xã Nậm Xe, hiện nay địa 
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bàn Đồn Biên phòng quản lý chưa có đường tuần tra biên giới nên công tác tuần tra 

gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. 

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

Việc đầu tư hệ thống đường tuần tra biên giới cho các xã là rất cần thiết, tuy nhiên do 

nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn2016-2020 rất hạn hẹp, chưa đảm 

bảo cân đối bồ trí vốn cho dự án. UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu 

đầu tư dự án trong thời gian thích hợp khi cân đối được nguồn vốn. 

Kết quả: Chưa giải quyết xong 

6. Kiến nghị 21: Cử tri Đồn Biên phòng Sin Súi Hồ kiến nghị UBND tỉnh đầu tư xây 

dựng đường vào Đồn, đường nước sinh hoạt cho Đồn để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác. 

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

 UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri. Yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh rà soát, đánh giá tính cấp thiết của dự án và huy động các nguồn vốn hợp pháp đề 

thực hiện dự án. 

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

 

7. Kiến nghị 22: Cử tri xã Lản Nhì Thàng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm có ý kiên 

chỉ đạo Công ty Nước sạch tỉnh kéo đường nước sinh hoạt cho bản Seo Pả, xã Lản Nhì 

Thàng. Nhân dân bản Seo Pả đồng ý mua nước với Công ty theo giá quy định.  

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

Hiện nay, Công ty đã tiến hành khảo sát và đang thực hiện cácbước để triển khai 

thi công lắp đặt đường ống cấp nước cho nhân dân bản Seo Pả, dự kiến sẽ hoàn thành 

vào đầu tháng 6/2017. 

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

8. Kiến nghị 23: Cử tri huyện Tam Đường, Tân Uyên, Phong Thổ kiến nghị 

UBND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp cho Trưởng thôn bản, tổ dân phố; nâng mức 

phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận từ 0,2 lên 0,4; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh xã từ 0,5 lên mức 1.0; nhân viên y tế thôn, bản từ 0,5 lên 0,7; cô đỡ thôn bản từ 

0,2 lên 0,5 và có chế độ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội Người cao tuôi xã với mức 0,2 

mức lương tối thiểu. 
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UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017 

Tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBNDtỉnh ban hành 

quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chếđộ chính sách đối 

với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn bản, tổ dân phố; theo đó, 

mức phụ cấp hàng tháng cho các chức danh đối vớinhững người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã: thôn, bản tổ dân phố, đượcxây dựng căn cứ theo khả năng cân 

đối ngân sách của địa phương. Về cơ bản,mức phụ cấp của các chức danh nêu trên đã 

đảm bảo hoạt động và tương đối phùhợp với mức phụ cấp của các chức danh không 

chuyên trách khác được quy địnhtại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 

của UBND tỉnh. Mặtkhác, tại Điểm a, Khoản 2, Mục I, Phần thứ nhất của Nghị quyết 

số 01/NQ-CPngày 01/01/2017 của Chính phủ quy định “không ban hành các chính 

sách, chếđộ, chương trình, đề án làm tăng chi ngân sách nhà nước khi không cân đối 

được nguồn”. 

Trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp, nguồn lực để thựchiện các 

nhiệm vụ chủ yếu được trợ cấp từ ngân sách Trung ương. Do đó, mứcphụ cấp cho các 

đối tượng trên trước mắt giữ nguyên, khi đủ điều kiện UBNDtỉnh trình cấp có thẩm 

quyền sửa đổi bổ sung phủ hợp điều kiện thực tế. 

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

9. Kiến nghị 24: Cử tri Ban KTCK Ma Lù Thàng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm 

xem xét cấp đất ở cho cán bộ, công nhân viên chức của các cơ quan khu kinh tế cửa 

khẩu để cán bộ, công nhân viên chức ổn định lâu dài, yên tâm công tác. 

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

Việc cấp đất ở cho cán bộ, công nhân viên chức được thực hiệntheo Quyết định số 

78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 và Quyết định số32/2007/QĐ-UBND ngày 

24/12/2007 về việc sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợthu tiền sử dụng đất đối với cán bộ 

công chức viên chức, lực lượng vũ trangđược điều động, tuyển dụng đến nhận công tác 

tại thị xã Lai Châu, huyện PhongThổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Quyết 

định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của UBND tỉnh Lai Châu. Theo đó, cán bộ, 

công chức,viên chức các cơ quan tại Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng nếu đủ điều 

kiệntheo Luật Đất đai và các quy định nêu trên, đề nghị gửi hồ sơ về UBND cấp huyện 

để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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(Nội dung này không thực hiện) 

10. Kiến nghị 25: Cử tri Ban Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng kiến nghị UBND 

tỉnh thành lập Phòng khám đa khoa khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng để đảm bảo 

việc chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan trên địa bàn và 

Nhân dân 2 xã: Huổi Luông, Ma Ly Pho. 

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

Hiện nay Trạm y tế xã Ma Ly Pho và Huổi Luông được đầu tư, nâng cấp theo 

tiêu chí quốc gia về y tế xã. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của Nhân dân 02 xã 

này cơ bản được thực hiện thuận lợi; chất lượng công tác khám chữa bệnh được cải 

thiện, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh tuyến ban đầu của Nhân dân. Mặt khác, đường 

giao thông từ cửa khẩu đến Trung tâm y tế huyện rất thuận tiện, Trạm Y tế Ma Ly Pho 

chỉ cách cửa khẩu khoảng 8km, nên việc thành lập Phòng khám đa khoa khu vực cửa 

khẩu Ma Lù Thàng giai đoạn này là chưa phù hợp, không đủ các tiêu chuẩn và điều 

kiện đề thành lập phòng khám theo quy định của Bộ Y tế. 

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

 11. Kiến nghị 26: Cử tri Trường THCS và Tiểu học xã Lản Nhì Thàng, Hoang 

Thèn đề nghị UBND tỉnh quan tâm có chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú. Hiện nay 

2 xã đã ra khỏi xã 135 nên mọi chế độ hỗ trợ đối với các em trước đây đều bị cắt, nhiều 

học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. 

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

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ giao cho Sở Tài chính căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách địa phương, trong thời gian tới phối hợp với Sở Giáo Dục và Đào tạo 

nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành chính sách hỗtrợ tiền ăn trưa cho đối tượng là 

học sinh các Trường PTDTBTT; học sinh tiểu học và Trung học cơ sở không thuộc xã 

135 trên địa bàn tỉnh. 

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

12. Kiến nghị 27: Cử tri thị trấn Phong Thổ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Giao thông Vận tải đặt biển báo giảm tốc độ tại khu vực dân cư, điểm trường tiểu học 

bản Vàng Khon, thị trấn Phong Thổ (nằm trên quốc lộ 4D) để đảm bảo an toàn giao 

thông cho các cháu học sinh và Nhân dân. 

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



16 

 

Hiện tại tại khu vực này Sở Giao thông Vận tải đã cắm biển báo trường học và 

đã cắm bổ sung biển cảnh báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn, không cần cắm biển báo 

giảm tốc độ. 

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

13. Kiến nghị 28: Cử tri thị trấn Phong Thổ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát trọng 

tải xe chở vật liệu xây dựng (chở cát, đá) qua địa bàn Thị trấn Phong Thổ làm rơi vãi 

ra đường, đặc biệt là tại các khúc cua đầu cầu thôn Pa So - Hữu Nghị gây tai nạncho 

người tham gia giao thông. 

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

Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra tăng cường công tác tuyên 

truyền kết hợp với kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp lái xe chở quá tải 

trọng cho phép, hàng rời không che đậy đề rơi vãi trên đường (đặcbiệt khu vực đầu cầu 

thôn Pa So và thị trấn phong Thổ). Từ tháng 02/2017 đến05/4/2017. Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải đã kiểm tra phát hiện lập biên bản 10 trường hợp lái xe vi phạm chở quá 

tải trọng cho phép và chở cát, đá không che đậy làm rơi vãi trên đường gây mất an toàn 

cho người và phương tiện tham gia giao thông, xử phạt nộp KBNN tỉnh 20,5 triệu đồng, 

tước GPLX 02 trường hợp. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng 

cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát đề xử lý các trường hợp vi phạm. 

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

 14. Kiến nghị 29: Cử tri các xã, thị trấn kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết quy định cụ thể về phương thức xác định kinh phí giao để thực 

hiện chế độ tự chủ cho cấp xã, thị trấn theo quy định tại Mục b, Điểm 4, Điều 1, Nghị 

định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/01/2015 của Chính phủ quy định chế 

độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối 

với các cơ quan Nhà nước để các xã, thị trấn xác định kinh phí giao để thực hiện chế 

độ tự chủ theo quy định. 

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

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình HĐND 

tỉnh thông qua Nghị quyết số 63/2016/NQ-HDND về việc ban hành Quy định định mức 
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phân bố dự toán chỉ thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. Theo đó, định mức 

phân bổ cho các xã, thị trấn trên trên địa bànhuyện Phong Thổ cụ thể như sau: Các xã 

biên giới: 3.800 triệu đồng/xã/năm;các xã, thị trấn còn lại: 3.600 triệu đồng/xã, thị 

trấn/năm. Như vậy UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh quy định cụ thể về phương thức 

xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ chocấp xã, thị trấn theo quy định tại 

Mục b, Điểm 4, Điều 1, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/01/2015. 

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

V. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

 Tổng số kiến nghị: 03 

1. Kiến nghị 30: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị:Công trình làm kè mốc 69 và đường 

vành đai biên giới do Bộ đội biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư còn 04 hộ dân thuộc công 

trình kè mốc 69 (gồm: hộ ông Phàn Tả, Cứ Hồ Pao, Ma A Tủa, trú tại bản Sín Chải và 

hộ ông Thào A Dình, trú tại bản Khoa San) và 07 hộ dân thuộc công trình đường vành 

đai biên giới (gồm: Hảng A Pao, bản Mù Sang; Hảng A Chu, bản Khoa San; Tẩn Sài 

Dình, Tẩn Chinh Phú, Tẩn Chỉnh Tông, Phàn Phủ Khoa, Phàng Chinh Khai, bản Lùng 

Than) bị ảnh hưởng diện tích ruộng, nương chưa được đền bù, đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo Bộ đội biên phòng tỉnh sớm chi trả cho Nhân dân. 

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

- Đối với công trình kè bảo vệ mốc số 69(3): Hiện nay công trình đã hoàn thành, 

tuy nhiên nguồn vốn phân bổ cho dự án còn thiếu so với khối lượng nghiệm thu là 1.400 

triệu đồng. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bố 

trí kinh phí cho dự án để chi trả tiền đền bù cho 04 hộ dân bị ảnh hưởng nhưng chưa 

nhận được tiền đền bù. 

- Đối với công trình đường vành đai biên giới (Ma Lù Thàng - Chợ Sì Choang). 

Đến nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chi trả tiền đền bù cho các hộ dân theo 

phương án được duyệt. Tuy nhiên trong quá trình thi công, do yếu tố thời tiết đã phát 

sinh đất đá trôi xuống ruộng nương làm ảnh hưởng đến đất canh tác của một số hộ gia 

đình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Trong thời gian tới, UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan 

kiểm tra thực địa, xác định nguyên nhân và diện tích bị ảnh hưởng để có biện pháp khắc 
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phục, giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri và báo cáo Thường trực HĐND 

tỉnh trước 30/9/2017. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2017 (Báo cáo số 536/BC-HĐND 

ngày 23/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh)  

Đối với công trình Kè bảo vệ mốc 69 (3) huyện Phong Thổ, UBND tỉnh đã có 

văn bản số 1929/UBND-TH ngày 18/10/2017 về việc báo cáo dự án đã hoàn thành 

nhưng chưa cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn gửi Chính phủ, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính, trong đó đã đề nghị Trung ương bố trí 1.400 triệu đồng còn 

thiếu của dự án.  

Về việc đền bù cho 07 hộ dân thuộc xã Mù Sang có diện tích ruộng, nương bị 

ảnh hưởng của dự án đường vành đai biên giới: Qua giám sát thực tế còn 04 hộ bị ảnh 

hưởng (không phải 07 hộ như cử tri kiến nghị). Trong đó, 01 hộ đã nhận tiền đền bù 

(hộ ông Tẩn Chin Phú- bản Lùng Than); 01 hộ không nhận tiền đền bù do không nhất 

trí với giá đền bù đã phê duyệt (hộ ông Hảng A Pao - bản Mù Sang); 02 hộ còn lại được 

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo nhà thầu thi công san gạt đất đá trả lại mặt 

bằng, mở rộng diện tích canh tác (hộ ông Lừu A Tủa - bản Sin Chải và Hảng A Chu - 

bản Khoa San). Đến nay, nhà thầu chưa san gạt trả lại mặt bằng như đã cam kết với các 

hộ dân (cam kết thực hiện trước ngày 15/11/2017). 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Dự án được triển khai thực hiện , hoàn thành đưa vào sử dụng đã lâu. Ủy ban 

nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để Sở Tài chính quyết toán 

hoàn thành dự án làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn còn thiếu của dự án. 

2. Kiến nghị 31: Cử tri xã Mồ Sì San kiến nghịUBND tỉnh có ý kiến đề nghị với Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg theo hướng tăng mức hỗ trợ cho 

các hộ nghèo vay vốn làm nhà từ 25 triệu đồng lên 30 - 35 triệu đồng, do một số địa 

phương đường giao thông đi lại khó khăn dẫn đến giá vật liệu tăng cao. Đồng thời có 

chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế, vì thực tế các 

hộ gia đình cận nghèo không quá chênh lệch với các hộ nghèo. 

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

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ xem xét kiến nghị với Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi Quyết định 33/2015/QĐ-TTg. 

Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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3. Kiến nghị 32: Cử tri xã Mù Sang, Dào San, huyện Phong Thổ kiến nghị:Việc 

thu học phí đối với các học sinh THCS và học sinh bậc Mầm non thuộc hộ cận nghèo 

thuộc các xã biên giới còn bất cập do điều kiện kinh tế của các hộ dân gặp nhiều khó 

khăn, các hộ dân chưa quan tâm đến việc cho con em đến trường, đề nghị UBND tỉnh 

có ý kiến đề nghị Chính phủ xem xét miễn, giảm học phí đối với đối tượng là học sinh 

Mầm non, THCS thuộc hộ cận nghèo tại các xã biên giới tỉnh Lai Châu. 

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

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Thông tư 

liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-

UBND ngày 23/8/2016 quy định thực hiện thu học phí các cơ sở giáo dục công lập trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. Cụ thể mức thu học 

phí đối với trẻ mẫu giáo, học sinh THCS hộ cận nghèo khu vực II, III (xã Mù Sang, Dào 

San) phải nộp mức cao nhất là 18.000đ/tháng, thấp nhất là 8.000đ/tháng và được giảm từ 

50-70% như vậy học sinh hộ cận nghèo khu vực này chỉ phải nộp từ 4.000 đến 

9.000đồng/tháng đây là mức thấp nhất có thể so với quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-

CP. Điều đó thể hiện tính ưu việt của chính sách đối với đối tượng học sinh thuộc gia đình 

cận nghèo. Vì vậy việc cử tri xã Mù Sang và xã Dào San huyện Phong Thổ kiến nghị miễn, 

giảm học phí học sinh các xã biên giới là không phù hợp. 

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

 

VI. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

SAU KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

 Tổng số kiến nghị: 05 

1. Kiến nghị 33: Cử tri Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ kiến nghị: UBND 

tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành liên quan quản lý tuyến đường Quốc lộ 4D, sửa chữa, 

lắp mới các nắp hố thoát nước còn thiếu và hư hỏng (hiện nay, trên đoạn đường qua 

trung tâm thị trấn Phong Thổ có một số nắp hố rãnh thoát nước bị gãy, hỏng chưa được 

sửa chữa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ô nhiễm môi trường). 

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường đoạn tuyến 

Km0-Km01+500/QL.4D theo đề nghị của cử tri, cụ thể như sau: 
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- Nguyên nhân: 

+ Tại vị trí Km0+783 (PT) QL.4D khu vực  nội thị của thị trấn Phong Thổ trên 

vỉa hè hệ thống rãnh thoát nước thải do cây xanh phát triển, rễ cây đẩy trồi lấp và phá 

hủy rãnh gây tắc rãnh làm nước thải chảy tràn lên vỉa hè, mặt đường gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh;  

+ Tại Km0+790 phía bên trái tuyến chưa được bố trí hố ga thu nước, hiện trạng 

tại vị trí này là điểm võng thấp nhất của mặt đường, do vậy khi lượng mưa lớn nước 

không kịp thoát dẫn đến nước tràn ra mặt đường; 

- Tại Km0+330 và Km0+744 phía bên phải tuyến, quá trình xây dựng các đường 

nhánh do UBND huyện Phong Thổ làm Chủ đầu tư, hệ thống thoát nước dọc không 

đấu nối vào rãnh dọc hiện có của QL.4D dẫn đến nước từ đường nhánh thường xuyên 

chảy tràn ra mặt đường gây mất ATGT và vệ sinh môi trường. 

- Một số vị trí cửa thu nước hố ga, tấm đậy hố ga dọc 2 bên QL.4D đoạn nội thị 

huyện Phong Thổ từ Km0-Km01+500 đã bị hư hỏng do ô tô tải trọng lớn đè gãy ảnh 

hưởng đến hệ thống thoát nước đoạn đường nội thị thị trấn Phong thổ; 

- Biện pháp xử lý: 

+ Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải: Các vị trí bó vỉa thu nước hố ga dọc 

2 bên tuyến bị hư hỏng và vị trí hố thu nước Km0+790 phía bên trái tuyến QL.4D, Sở 

GTVT Lai Châu đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Quản lý & Xây dựng cầu đường 3 tiến 

hành khắc phục, sửa chữa, hiện công ty đang thực hiện dự kiến đến ngày 30/10/2017 

hoàn thành. 

+ Trách nhiệm của UBND huyện Phong Thổ: 

Xử lý việc thu thoát nước khu vực dân cư đấu nối ra QL.4D tại Km0+330 và 

Km0+744 phía bên phải, công trình do UBD huyện Phong Thổ làm Chủ đầu tư, do vậy 

UBND huyện Phong Thổ có trách nhiệm chỉ đạo Ban QLDA huyện có phương án khắc 

phục đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc hiện có trên QL.4D đảm bảo thoát nước 

không tràn chảy ra mặt đường. 

Xử lý nước thải chảy tràn lên vỉa hè, mặt đường gây ô nhiễm môi trường tại 

Km0+783, UBND huyện chỉ đạo đơn vị về môi trường của huyện có phương án xử lý, 

khắc phục. 
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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): 

Ngày 18/4/2018, UBND huyện Phong Thổ đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-

UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật thị trấn 

Phong Thổ, trong đó có việc sửa chữa, lắp mới các nắp hố thoát nước bị hỏng trên Quốc 

lộ 4D; Ban quản lý dự án huyện đang trình phê duyệt dự án. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2018 (Báo cáo số 468/BC-HĐND 

ngày 29/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Các vị trí rãnh thoát nước bị hỏng đã được UBND huyện chỉ đạo khắc phục, sửa 

chữa, hoàn thành đảm bảo thoát nước thải sinh hoạt của khu dân cư. 

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

2. Kiến nghị 34: Cử tri xã Sin Súi Hồ kiến nghị: Dự án đầu tư điểm trường Mầm 

non bản Căn Câu do Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện, hiện nay nhân dân đã san 

ủi xong mặt bằng nhưng dự án vẫn chưa triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu có văn bản trả lời cụ thể cho Nhân dân 

lý do chưa thực hiện công trình trên. 

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

Năm 2017 Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt danh mục cho huyện Phong 

Thổ xây dựng 08 điểm trường nhà trẻ, nhà mẫu giáo tại văn bản số: 2342/EVN-KD 

ngày 29/5/2017 theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, hiện tại có 02 điểm trường là nhà 

trẻ trường Mầm non xã Vàng Ma Chải và nhà trẻ trường Mầm non xã Ma Ly Chải do 

không bố trí được mặt bằng để xây dựng.  

Ngày 10/7/2017 UBND huyện Phong Thổ có Tờ trình số 149/TTr-UBND về việc 

điều chỉnh xin điều chỉnh quy mô, địa điểm đầu tư xây dựng từ các điểm trường trên về 

xã Sin Súi Hồ. Qua xem xét đề nghị của UBND huyện Phong Thổ và kiểm tra thực tế 

hiện trạng, nhu cầu học tập của nhà trường tại xã Sin Súi Hồ, Công ty Điện lực Lai 

Châu đã có công văn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, chuyển đổi danh 

mục đầu tư cho phù hợp với nhu cầu thực tế của  nhà trường. Sau khi Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam phê duyệt danh mục điều chuyển, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ triển 

khai thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định. 

Kết quả: Đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 
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3. Kiến nghị 35: Cử tri xã Sin Súi Hồ kiến nghị, ngày 26/8/2016, UBND tỉnh đã phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng phòng học cho các trường Mầm non, tăng cường 

cơ sở vật chất nhà nội trú cho học sinh THPT vùng dân tộc thiểu số một số xã biên giới 

tỉnh Lai Châu tại Quyết định 1062/QĐ-UBND, trong đó có điểm trung tâm Trường Mầm 

non Sin Súi Hồ, nguồn vốn đầu tư được cấp từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính 

phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, đến nay dựán này chưa được triển 

khai thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện để nhà trường đảm bảo cơ 

sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập. 

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

Hiện tại nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân 

Trung Hoa chưa được cấp cho tỉnh để thực hiện. Ngày 23/10/2017, đoàn khảo sát của Bộ 

Thương mại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã làm việc với tỉnh để thống nhất các 

danh mục và địa điểm đầu tư các dự án trước khi cấp vốn để triển khai thực hiện. UBND 

tỉnh sẽ phân bổ chi tiết vốn cho các dự án khi được cấp nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 

của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

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

(không thực hiện vốn Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, huyện Phong 

Thổ dùng nguồn khác để xây dựng trường) 

4. Kiến nghị 36: Cử tri xã Bản Lang kiến nghị: Thực hiện Công văn số 2723/BHXH-

CSYT về việc hướng dẫn gửi dữ liệu điện tử đến hệ thống thông tin giám định BHYT của 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do chất lượng đường truyền tín 

hiệu internet không đảm bảo. Dẫn đến các Trạm Y tế xã không thực hiện được việc gửi 

thông tin lên hệ thống giám định BHYT để thanh toán chế độ bảo hiểm đối với các trường 

hợp người dân khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế (theo Công văn việc gửi thông tin 

lên hệ thống giám định BHYT phải được thực hiện ngay khi người bệnh ra viện). Đề nghị 

UBND tỉnh có ý kiến với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét lại việc gửi dữ liệu điện tử sao cho 

phù hợp với đặc thù các xã khu vực miền núi để thuận lợi cho người dân trong việc khám, 

chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. 

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

Việc gửi thông tin lên hệ thống giám định BHYT phải được thực hiện ngay khi 

người bệnh ra viện (người bệnh sau khi kết thúc điều trị nội trú, ngoại trú hoặc sau khi 

kết thúc khám bệnh cấp thuốc) là quy định bắt buộc theo chỉ đạo của Bộ Y tế và BHXH 
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Việt Nam, nhằm phục vụ cho các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời tra cứu thông tin đối 

với người bệnh đến khám, chữa bệnh tại cơ sở, tránh tình trạng lạm dụng trong khám, 

chữa bệnh BHYT.  

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng biên giới, hệ thống 

thông tin qua đường truyền internet chưa được đảm bảo thường xuyên, chất lượng kém, 

nên ảnh hưởng đến việc đẩy dữ liệu thông tin lên Cổng thông tin giám định BHYT chưa 

kịp thời theo quy định. Ngày 04/8/2017 Sở Y tế và BHXH tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên 

ngành và thống nhất, trong trường hợp đường truyền internet không đảm bảo hoặc mất 

điện, cơ sở khám chữa bệnh kịp thời thông tin với bộ phận tiếp nhận dữ liệu của cơ 

quan BHYT để thông báo và thống nhất thời gian gửi thông tin lên Cổng giám định 

BHYT; sau khi có điện hoặc hệ thống đường truyền ổn định kịp thời gửi ngay dữ liệu 

thông tin khám, chữa bệnh lên Cổng thông tin giám định BHYT theo quy định. Sở Y tế 

phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh và các đơn vị cung cấp phần mềm từng bước khắc 

phục những tồn tại trên để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám, 

chữa bệnh trong thời gian tới. 

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

5. Kiến nghị 37: Cử tri thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ kiến nghị: Hiện nay 

trên địa bàn thị trấn huyện Phong Thổ chưa được đánh số nhà, gắn biển số nhà gây 

khó khăn cho việc quản lý, đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định cụ thể về đánh 

số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 

05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng. 

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

Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng đã quy định 

tương đối rõ về Quy chế đánh số và gắn biển số nhà, tuy nhiên để phù hợp với điều kiện 

thực tế tại Lai Châu, hiện nay Sở Xây dựng đã dự thảo xong "Quy chế đánh số, gắn biển 

số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu", xin ý kiến tham gia của 

các ngành, địa phương và đang gửi Sở Tư pháp thẩm định, dự kiến trong đầu tháng 

11/2017 sẽ trình UBND tỉnh ban hành. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Sở Xây dựng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh số, 

gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Quyết định số 

63/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017), tại khoản 2, Điều 4 Quy chế quy định “UBND 
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cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện công tác đánh số gắn biển số nhà 

và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn huyện, thành phố; tổ chức cấp Giấy chứng nhận 

số nhà cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình theo địa bàn quản lý”. Đến thời điểm hiện 

tại hầu hết các địa phương đã triển khai công tác gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công 

cộng theo quy định. 

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: 08 

 1. Kiến nghị 38: Cử tri xã Khổng Lào kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn các xã diện 

tích cây Cao su tiểu điền cho khai thác khá lớn, tuy nhiên sản phẩm khai thác được không có 

thị trường tiêu thụ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham 

mưu có hướng giải quyết bao tiêu sản phẩm mủ cao su cho Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

Hiện tại, Nông trường cao su Phong Thổ đang thực hiện khai thác mủ cao su tại các 

xã Hoang Thèn, Khổng Lào, Mường So. Để tiêu thụ sản phẩm mủ cao su tiểu điền của 

Nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND huyện Phong Thổ thống nhất với Công ty Cổ phần cao su Lai Châu để tổ chức thu 

mua sản phẩm cho Nhân dân nếu như Nhân dân có nhu cầu bán mủ cho Công ty. Hiện tại 

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đang xây dựng đơn giá để niêm yết và thu mua 

sản phẩm mủ cao su tiểu điền của Nhân dân trên địa bàn. 

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

2. Kiến nghị 39: Cử tri xã Nậm Xe kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý 

thị trường tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán phân bón hóa học trên địa 

bàn, hiện nay một số hộ dân mua phân bón tại xã Mường So mua phải phân bón giả, 

kém chất lượng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên hiện nay theo chỉ đạo của 

Chính phủ, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón được chuyển giao từ Bộ Công 

Thương sang Bộ Nông nghiệp và PTNT; theo đó ngày 17/11/2017 UBND tỉnh đã có 

Công văn số 2137/UBND-NLN về việc bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân 

bón, trong đó đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận nhiệm vụ và tổ chức triển 

khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo công tác quản lý về phân bón trên 
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địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phong Thổ chủ động chỉ đạo phòng chức 

năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phân bón trên địa bàn thuộc thẩm 

quyền theo quy định. 

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

3. Kiến nghị 40: Cử tri xã Mường So kiến nghị: Hiện nay trên tuyến đường liên xã 

Mường So - Thèn Sin công nhân duy tu bảo dưỡng đường phun thuốc trừ cỏ hành lang đường 

giao thông đoạn qua khu dân cư gây ảnh hưởng đến nguồn nước và việc chăn nuôi của các 

hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Giao thông vận tải cấm phun thuốc trừ cỏ hành lang 

đường giao thông để đảm bảo vệ sinh môi trường cho Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

Trước tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp và trong duy 

tu bảo dưỡng đường bộ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người 

và vật nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/10/2016 

về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, 

theo đó yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị hoạt động duy tu bảo dưỡng 

đường bộ tuyệt đối không sử dụng các thuốc hóa học, thuốc diệt cỏ thay thế việc cắt cỏ 

trong quá trình duy tu, bảo dưỡng đường bộ, qua đó hạn chế được việc lạm dụng sử 

dụng các thuốc hóa học, thuốc diệt cỏ trên địa bàn tỉnh.  

Hiện nay Sở đã ký kết hợp đồng đặt hàng với nhà thầu là Công ty Cổ phần Tân 

Phong thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Đường San Thàng - Thèn 

Sin - Bản Mấn - Mường So, thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2017 đến 31/12/2017. Qua 

báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường trên đoạn 

tuyến Km26-Km28 qua khu dân cư thuộc bản Huổi Én, Huổi Bảo, xã Mường So có 

tình trạng nhà thầu sử dụng thuốc diệt cỏ ở một số vị trí hai bên lề đường như phản ánh 

của cử tri. Hành vi này không tuân thủ quy định trong công tác bảo dưỡng thường xuyên 

của ngành giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành lập biên bản vi phạm trừ 

điểm chất lượng và kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Quý IV/2017 của nhà 

thầu và nghiêm cấm nhà thầu sử dụng thuốc diệt cỏ trong quá trình duy tu, bảo dưỡng 

tuyến đường. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra các nhà thầu được 

giao thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, trường hợp phát hiện sử 

dụng thuốc diệt cỏ sẽ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chấm dứt hợp đồng với đơn vị và 

xử lý theo quy định. 

Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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4. Kiến nghị 41: Cử tri xã Khổng Lào kiến nghị: Công tác đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại các thôn, bản hiện nay đang gặp khó khăn, nhất là trong chăn nuôi gia súc, 

đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho Nhân dân làm Bioga để tận dụng chất thải chăn 

nuôi làm chất đốt và đảm bảo vệ sinh môi trường. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

Ngày 04/9/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-

TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, 

trong đó có nội dung hỗ trợ về xử lý chất thải chăn nuôi. 

UBND huyện Phong Thổ có trách nhiệm phổ biến chính sách, hướng dẫn các hộ 

chăn nuôi thực hiện các thủ tục để được hỗ trợ theo quy định; căn cứ nhu cầu hỗ trợ của 

các hộ dân trên địa bàn, cân đối, lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi 

theo chính sách. 

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

5. Kiến nghị 42: Cử tri xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ kiến nghị: Trên Quốc 

lộ 4D đoạn qua xã Lản Nhì Thàng có nhiều điểm giao nhau với đường ưu tiên và các 

điểm trường học có đông người tham gia giao thông, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn đặt các biển báo hiệu, biển cảnh báo tránh gây nguy hiểm cho người 

tham gia giao thông. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

Theo báo cáo, Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra và chỉ đạo Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Quản lý Đường bộ 3 cắm bổ sung biển báo, hoàn thành xong trước ngày 

31/12/2017. 

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

  6. Kiến nghị 43: Cử tri xã Nậm Xe kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Y tế, Bệnh 

viện đa khoa tỉnh bố trí thêm các phòng khám nội và phòng khám ngoại tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh, do hiện nay số lượng bệnh nhân đến khám đông, phải chờ đợi lâu khó 

khăn vất vả cho bệnh nhân ở xa đến khám chữa bệnh.  

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã bố trí các phòng khám theo khoa riêng biệt, 

việc phân loại ban đầu và chuyển người bệnh đến các phòng khám theo chuyên khoa 

thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, người bệnh 
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được khám và xử lý ngay, không phải chờ đợi lâu. Trung bình phòng khám ngoại khám 

40 bệnh nhân/ngày (ngày cao nhất là 80 bệnh nhân), phòng khám nội 60 bệnh 

nhân/ngày (ngày cao nhất là 80 bệnh nhân); thời  gian chờ đợi để khám bệnh khoảng 

1 giờ (ngày đông bệnh nhân có thể phải chờ đến 2 giờ). Nguyên nhân, do một số người 

bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến, gây tình trạng quá tải cục bộ cho bệnh 

viện tuyến tỉnh, nên thời gian chờ đợi của người bệnh phụ thuộc vào lưu lượng bệnh 

nhân đến khám hàng ngày. 

 Trong thời gian tới, BVĐK tỉnh thực hiện cân đối nhân lực, bố trí cơ sở vật chất, 

trang thiết bị y tế để kê thêm bàn khám phục vụ người bệnh vào những ngày đông bệnh 

nhân; đồng thời tiếp tục cải tiến quy trình khám chữa bệnh và chất lượng bệnh viện đáp 

ứng sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, để tránh tình trạng quá tải bệnh viện, giảm chi 

phí của gia đình người bệnh khi đi khám, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế cần 

đến cơ sở y tế nơi đăng ký ban đầu để khám chữa bệnh cho đúng tuyến và được hưởng 

quyền lợi ở mức cao nhất và tránh thời gian phải chờ đợi lâu.  

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

7. Kiến nghị 44: Cử tri xã Lản Nhì Thàng kiến nghị: Hiện nay khu vực Chợ Trung 

tâm của thành phố Lai Châu chưa có khu vực dành cho người dân bán các mặt hàng 

nông sản. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu, xem xét 

quy hoạch điểm bán hàng không thường xuyên cho người dân trên địa bàn và các địa 

phương lân cận bán các mặt hàng nông sản. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Lai Châu có Chợ phường Tân Phong I, Chợ 

Trung tâm thương mại và thực phẩm tươi sống đã được bố trí khu vực bán các mặt hàng 

không thường xuyên. Riêng đối với chợ Trung tâm thành phố, hiện thành phố Lai Châu 

đang thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ gắn 

với đầu tư mở rộng và nâng cấp chợ, sau khi hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp chợ 

sẽ bố trí khu vực bán các mặt hàng không thường xuyên tại chợ.  

Trước mắt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thông báo để 

người dân có các mặt hàng nông sản biết, đến kinh doanh tại Chợ phường Tân Phong 

I, Chợ Trung tâm thương mại và thực phẩm tươi sống. 

Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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8. Kiến nghị 45: Cử tri xã Khổng Lào (gồm: Cử tri Mã Văn Thom, bản Chi Pú; Đèo 

Văn Tâm, bản Huổi Loỏng; Lò Văn Duy, bản Cang) kiến nghị: Ngày 08/9/2017, các cử tri 

lên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC64), Công an tỉnh làm Chứng minh thư nhân 

dân. Tuy nhiên việc thu phí làm Chứng minh thư nhân dân quá cao (400.000đ đến 

500.000đ/người), không đúng theo Nghị quyết về thu phí của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng chấn chỉnh kịp thời. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017: 

Thu phí và lệ phí trong lĩnh vực làm Chứng minh nhân dân cho công dân được thực 

hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu 

về việc thực hiện thu phí, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong 

đó chỉ thu tiền phí làm Chứng minh nhân dân là (4.000 đồng) và tiền chụp ảnh làm 

CNMD theo giá thị trường. Ngoài ra không phải nộp bất cứ loại phí nào khác. 

Việc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC64) Công an tỉnh thu phí làm Chứng 

minh thư nhân dân từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/người theo cử tri đã phản ánh là 

sai quy định. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao cho Công an tỉnh xác minh làm rõ vụ việc 

nói trên để xử lý theo quy định. 

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

VIII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

SAU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

 Tổng số kiến nghị: 08 

1. Kiến nghị 46: Cử tri xã Ma Ly Pho kiến nghị: Tại Khoản 2, Điều 5, Quyết định 

số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh quy định “Phí sử dụng các công 

trình kết câu hạ tầng đổi với phương tiện ra, vào Cửa khẩu Ma Lù Thàng là khoản thu 

thuộc ngân sách nhà nước được nộp 100% vào ngân sách Nhà nước và điều tiết vào 

ngân sách tỉnh”. Tuy nhiên, xã và huyện cũng có trách nhiệm quản lý và chịu ảnh 

hưởng của các phương tiện vận tải đi lại trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh trích lại một 

phần phí thu được đối với phương tiện ra, vào Cửa khâu Ma Lù Thàng cho xã và huyện 

để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 94/BC-UBND ngày 08/5/2018: 

Thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017của HĐND tỉnh 

Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại chotổ chức thu phí trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về ban 
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hành quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Theo đó, Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh được thay 

thế bằng Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

 Tại Khoản 12, Điều 1 kèm theo Quy định tại Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu và nhiệmvụ chi ngân sách 

địa phương giai đoạn 2017-2020 quy định: Phí thu từ các hoạtđộng dịch vụ do cơ quan Nhà 

nước cấp tỉnh thực hiện là khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%. Đồng thời, tại Điều 18 

của Quyết định số 40/2017/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh về thực hiện thu, quản lý, sử dụng 

phí, lệ phí trên địa bàn tỉnhLai Châu quy định: Đơn vị tổ chức thu phí sử dụng công trình 

kết cấu hạ tầng,công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu là Ban Quản 

lýKhu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng (cơ quan Nhà nước cấp tỉnh). 

 Từ các quy định trên, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục triển khai việc tổ chức thu phí 

sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu 

vực cửa khẩu là khoản thu thuộc ngân sách tỉnh hưởng 100%. 

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

2. Kiến nghị 47: Cử tri xã Huổi Luông kiến nghị: Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng 

Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại bản Pô Tô, trong quá trình xây dựng 

đơn vị thi công là Công ty Trường Thành đã mua của 04 hộ dân thuộc bản Pô Tô (gồm: 

Phạm Tiến Hoan, Trần Văn Hùng, Đoàn Văn Chiều, Giàng A Chu) một số mặt hàng: 

Lương thực, thực phẩm, chăn, màn, quần áo, điện thoại,...trị giá 65.928.000 đồng và mượn 

01 xe máy, hứa sẽ trả cho nhân dân khi nhà được nghiệm thu. Đến nay công trình đã 

nghiệm thu và đưa vào sử dụng và Công ty Trường Thành đã rút khỏi địa bàn nhưng không 

trả tiền và xe máy. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công xây 

dựng công trình sớm thanh toán số tiền còn nợ cho các hộ dân. 

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời tại báo cáo số 550/BC-BCH ngày 

03/5/2018: Theo kiến nghị của cử tri thì Công ty Trường Thành đã mua của 04 hộ dân thuộc 

bản Pô Tô (gồm: Phạm Tiến Hoan, Trần Văn Hùng, Đoàn Văn Chiều, Giàng A Chu) một 

số mặt hàng: Lương thực, thực phẩm, chăn, màn, quần áo, điện thoại...trị giá 65.928.000 

đồng và mượn 01 xe máy, hứa sẽ trả cho nhân dân khi nhà được nghiệm thu. Bộ Chỉ huy 

Biên phòng đã xác minh thông tin trên là hoàn toàn không đúng sự thực (Ngày 14/3/2017 

Bộ Chỉ huy nhận được văn bản số 05/CV-UBND ngày 20/02/2017 của UBND xã Huổi 

Luông về việc đề nghị giải quyết đơn thư. Sau khi tiếp nhận đơn thư, Bộ Chỉ huy Biên phòng 

tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn (phòng Phòng chống tội phạm và ma túy) tiến hành các 
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biện pháp điều tra, xác minh danh tính của đối tượng đã lừa đảo 04 hộ gia đình trên là Vàng 

Văn Pâng, sinh năm 1983, thường trú tại bản Thèn Sin 2, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường. 

Pâng là đối tượng nghiện ma túy nặng có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên vắng mặt tại 

địa bàn. 

- Tiền án: năm 2009 Vàng Văn Pâng bị công an huyện Tam Đường bắt về tội 

mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành án tại trại giam Nà Tấu Điện Biên. Ngày 

29/7/2014, Pâng chấp hành án xong về địa phương. 

 - Tiền sự: Năm 2015 Vàng Văn Pâng lừa đảo chiếm đoạt 03 xe máy của người 

dân ở huyện Than Uyên mang cắm ký lấy tiền mua ma túy. 

 - Từ tháng 12/2016 đến nay, Vàng Văn Pâng đi đâu, làm gì chính quyền địa 

phương và gia đình không biết, không quản lý được. 

 - Ngày 26/5/2017, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã có văn bản số 741/BCH-

PCMT&TP về việc tiếp nhận giải quyết đơn thư gửi UBND xã Huổi Luông và các hộ 

gia đình về danh tính của đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 Về phía Công ty TNHH MTV Trường Thành: Là đơn vị được Bộ tư lệnh Biên 

phòng chỉ định xây dựng công trình Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung tại bản Pô Tô, 

xã Huổi Luông. Thời gian thi công từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2017; Quá trình thực 

hiện Công ty TNHH MTV Trường Thành có hợp đồng với đội thợ do ông Vàng Văn 

Dương, thường trú xã Thèn Sìn, huyện Tam Đường là tổ trưởng tổ thợ xây, còn đối 

tượng Vàng Văn Pâng không thuộc Công ty TNHH MTV Trường Thành, qua kiểm tra 

chứng từ hóa đơn Công ty TNHH MTV Trường Thành và ông Vàng Văn Dương không 

ký nợ với các hộ dân trên. 

  Từ những nội dung trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đề nghị HĐND tỉnh 

giao cho cơ quan Công an huyện Phong Thổ và Công an huyện Tam Đường thụ lý giải 

quyết, vì đối tượng Vàng Văn Pâng không đăng ký tạm trú trong khu vực biên giới. Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn 

vị có liên quan để giải quyết vụ việc trên. 

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

 

3. Kiến nghị 48: Cử tri bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho kiến nghị: Do thi công 

tuyến đường Ma Lù Thàng - Chợ Xì Choang gia đình ông Lù Vần Ngan bị ảnh hưởng 

mương nước, đơn vị thi công hứa sẽ khắc phục lại mương nước cho gia đình từ năm 



31 

 

2013, nhưng đến nay việc khắc phục chưa được thực hiện, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục mương nước cho gia đình. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời tại báo cáo số 550/BC-BCH ngày 

03/5/2018: 

 Về vấn đề trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục 

cho nhân dân. Ngày 12/01/2018 đơn vị thi công và gia đình ông Ngan đã có biên bản 

làm việc thống nhất về nội dung khắc phục mương nước xong trước ngày 30/4/2018, 

đơn vị thi công đã bàn giao cho gia đình ông Ngan 30m ống nước HDPE phi 110 để 

dẫn nước về ruộng, còn lại việc san gạt mô đất thành ruộng cho nhà ông Ngan đơn vị 

thi công đã có biên bản thống nhất san xong trước ngày 15/6/2018. 

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

4. Kiến nghị 49: Cử tri xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ kiến nghị Công ty Cổ 

phần xây dựng và quản lý đường bộ 1 mở một số tấm hộ lan can 2 bên đường thuộc 

Quốc lộ 100 tại các điểm gần khu vực ruộng sản xuất của Nhân dân để thuận lợi cho 

việc đưa máy, nông cụ xuống ruộng phục vụ sản xuất. 

 Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý đường bộ 1 trả lời tại báo cáo số 

70/BC-CT ngày 26/02/2018: 

Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý đường bộ 1: Việc mở một số tấm hộ lan 

can 2 bên đường tuyến QL 100 không thuộc thẩm quyền của Công ty. Đề nghị cử tri 

kiến nghị về Sở Giao thông vận tải Lai Châu. 

Phòng Quản lý chất lượng - Sở Giao thông vận tải: Quốc lộ do bộ quản lý nhưng 

giao về Sở Giao thông Vận tải việc mở đường đầu nối (mở tấm hộ lan can phải do sở 

cấp phép). Tại thời điểm tháng 3 năm 2018, xã Khổng Lào đã có tờ trình trình sở GTVT 

nhưng do chưa đúng nên Sở đang hướng dẫn làm lại. 

(Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã mở một số tấm 

hộ lan can hai bên đường thuộc Quốc lộ 100 theo kiến nghị của cử tri) 

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

5. Kiến nghị 50: Cử tri xã Bản Lang, Mù Sang, Ma Ly Pho, Mồ Sì San kiến nghị 

Công ty điện lực Lai Châu kéo đường điện cho 25 hộ dân khu vực điểm trường Tiểu 

học bản Nà Giang, xã Bản Lang và 29 hộ dân bản Hán Sung, xã Mù Sang hiện nay chưa 

được sử dụng điện lưới Quốc gia. 
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 Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 1122/PCLC-TTBVPC 

ngày 20/4/2018: 

 - Các hộ dân trong khu vực Trường Tiểu học Nà Giang, xã Bản Lang, huyện Phong 

Thổ đã được sử dụng điện lưới Quốc gia. Tuy nhiên, theo thời gian một số hộ dân mới tách 

hộ và ở xa đường dây 0,4 kV hiện có đã tự bỏ chi phí để mua dây đấu nối 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 vào các năm tiếp theo. 

 - Bản Hán Sung, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ: Được 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-BTC ngày 28/10/2016. 

Tuy nhiên, theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và 

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 NSNN, do đó chưa triển khai thực 

hiện các bước tiếp theo, Công ty Điện lực Lai Châu đã báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh có ý kiến với các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn để sớm triển khai 

thực hiện các công việc tiếp theo của dự án tại Công văn số 3180/PCLC-TTBVPC ngày 

20/10/2017. 

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

6. Kiến nghị 51: Cử tri xã Ma Ly Pho, Mồ Sì San kiến nghị Công ty điện lực Lai 

Châu chi trả nốt số tiền còn thiếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường 

điện đi qua các xã Ma Ly Pho, Mồ Sì San. 

 Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 1122/PCLC-TTBVPC 

ngày 20/4/2018: 

Khu vực xã Ma Ly Pho, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ được thực hiện cấp điện 

bởi dự án thành phần: Năng lượng nông thôn 2-Tài trợ bổ sung đợt 4 tỉnh Lai Châu (thuộc 

dự án Năng lượng nông thôn II-tài trợ bổ sung đợt 4 khu vực miền Bắc). Trong quá trình 

thực hiện việc kê khai, kiểm đếm giải phóng mặt bằng còn thiếu một số hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi dự án trên, đến nay Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ phối hợp 

với UBND xã Mồ Sì San, Ma Ly Pho và Công ty Điện lực Lai Châu tiến hành kê khai 

kiểm đếm bổ sung xong và đang trình UBND huyện Phong Thổ phê duyệt để làm cơ sở 

chi trả nốt cho các hộ dân thuộc dự án trên. Khi có Quyết định phê duyệt phương án đền 

bù bổ sung, Công ty điện lực Lai Châu sẽ chi trả cho các hộ trên. 
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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): 

-Tại xã Mồ Sì San, Chủ đầu tư và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã chi trả 03 

lần, tuy nhiên một số hộ dân đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương (bản Y San) nên 

chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. UBND huyện đã chỉ đạo xã Mồ Sì San thông báo tới 

các hộ dân biết để thống nhất thời gian nhận tiền đền bù.  

 - Tại xã Ma Ly Pho trước khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư, chủ đầu tư đã tiến hành tạm ứng và chi trả 70% số tiền đền bù cho Nhân 

dân. Thực hiện yêu cầu của Đoàn giám sát, chủ đầu tư đã chi trả số tiền còn lại (30%) 

cho Nhân dân vào ngày 20/11/2018. 

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

7. Kiến nghị 52: Cử tri thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ kiến nghị: Hiện 

nay, trên địa bàn huyện còn 09 trường hợp cử tuyển, trong đó: 07 trường hợp được bố 

trí hợp đồng lao động tại các đơn vị cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, 02 trường 

hợp chưa được bố trí công việc, đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh xem xét 

sớm thành lập hội đồng xét tuyển cho các trường hợp nói trên. 

 Sở Nội vụ trả lời tại Công văn số 210/SNV-CCVC ngày 14/3/2018: 

Theo quy định tại Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy 

định “Đối với người được cử đi học cử tuyển sau khi tốt nghiệp phải thực hiện xét tuyển 

vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức”. 

- Đối với tuyển dụng viên chức: UBND tỉnh đã ủy quyền cho UBND các huyện, 

thành phố tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp trong chỉ tiêu biên chế được giao 

(trừ viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) tại Công văn số 1666/UBND -TH ngày 

08/9/2017 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Đối với tuyển dụng công chức cấp xã: Do UBND cấp huyện tổ chức xét tuyển 

dụng công chức cấp xã theo quy định tại Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 

28/8/2013 của UBND tỉnh. 

- Đối với tuyển dụng công chức cấp huyện, tỉnh, viên chức sự nghiệp cấp tỉnh: 

Sau khi rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18,19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các văn bản triển khai của 

tỉnh, Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị tham mưu 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng. 
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Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

8. Kiến nghị 53: Cử tri xã Ma Ly Pho kiến nghị Sở Thông tin - Truyền thông kiểm 

tra sửa chữa trạm phát sóng không dây tại 05 bản (Tả Phìn, Pờ Ma Hồ, Thèn Sin, Ma Ly 

Pho, Hùng Pèng). Từ khi được lắp đặt đến nay, 05 bản này không thu được sóng phát ra 

từ trạm của xã, ảnh hưởng đến tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã trong năm 2018 

(tiêu chí số 8 “Thông tin và truyền thông”). 

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời tại Công văn số 331/STTTT - KHTC 

ngày 18/4/2018: 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm tra hồ sơ báo cáo 

kinh tế kỹ thuật dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 

31/10/2013, dự án triển khai trong năm 2014; Kiểm tra Hồ sơ quản lý chất lượng dự án; 

Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao thanh toán; Hồ sơ hoàn công; đồng thời cử đoàn cán bộ đi 

kiểm tra thực tế 5 bản: Tả Phìn, Pờ Ma Hồ, Thèn Sin, Ma Ly Pho, Hùng Pèng thuộc xã 

Ma Ly Pho. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV như sau: 

(1). Qua kiểm tra trạm phát thanh tại xã Ma Ly Pho vẫn hoạt động bình thường 

các cụm thu tại các bản gần trung tâm vẫn thu phát sóng tốt. Tuy nhiên tại hệ thống loa 

các bản: Tả Phìn, Pờ Ma Hồ, Thèn Sin, Ma Ly Pho, Hùng Pèng thuộc xã Ma Ly Pho, 5 

bản có vị trí xa so với trạm phát song trung tâm (cách trạm phát sóng trung tâm khoảng 

16km), các bản ở độ cao khoảng trên 800 m so với trạm phát sóng trung tâm; địa hình 

khuất núi với nhiều đỉnh núi che chắn nên không thu được sóng hoặc chất lượng thu sóng 

từ trạm phát sóng trung tâm xã thấp. 

Trạm truyền thanh xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ được đầu tư năm 2014 với thiết 

bị đồng bộ, công nghệ hiện đại trong đó có 01 máy phát FM có công suất 100W, dải tần số 

54 -68MHz, có thể lập trình với bước nhẩy tần số 10KHz; hệ thống cột Anten cao 24m được 

lắp đặt tại trụ sở xã Ma Ly Pho. Đơn vị đã lựa chọn lắp đặt máy phát FM có công suất 100W 

là công nghệ có chất lượng cao, hoạt động ổn định. Căn cứ thiết kế, thực tế thi công và nghiệm 

thu bàn giao Đài truyền thanh xã Ma Ly Pho có 6 bản thu và phát sóng gồm: bản Sơn Bình, 

bản Pa Nậm Cúm, bản Son Thầu 2, trụ sở UBND xã Ma Ly Pho, bản Son Thầu 1, bản Pờ Ma 

Hồ. Và 04 bản không thu được sóng từ trạm phát sóng trung tâm: Tả Phìn, Thèn Sìn, Hùng 

Phèng, Ma Ly Pho nên không bố trí cụm loa. Nguyên nhân là do các bản ở độ cao khoảng 

trên 800m so với trạm phát sóng trung tâm; địa điểm khuất núi với nhiều đỉnh núi che chắn 

hoặc ở xen kẽ những thung lũng sâu (bản Hùng Pèng) do vậy không thể mở rộng cụm loa của 
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đài truyền thanh xã đến các bản nêu trên. Để có thể thu phát sóng tại các bản này thì từng bản 

sẽ phải đầu tư trạm truyền thanh thôn, bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2017/TT-

BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

(2). Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 549/QĐ-UBND về 

việc ban hành quy chế hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. Theo đó việc quản lý, nâng cấp, sửa chữa duy trì các trạm truyền thanh các xã 

thuộc trách nhiệm của UBND các huyện. Ngoài ra do địa hình là miền núi việc thu và 

phát sóng từ trạm truyền thanh xã đến các bản khó khăn, sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị UBND huyện Phong Thổ căn cứ vào điều kiện, vị trí của các bản xem xét bố 

trí kinh phí để đầu tư trạm truyền thanh thôn bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 

05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông. 

(3). Kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh: Tỉnh Lai Châu với địa hình là miền 

núi, biên giới với nhiều dãy núi cao và dốc, xen kẽ những thung lũng sâu vì vậy khó khăn 

trong việc truyền dẫn sóng, rất nhiều đồng bào dân tộc, các hộ nghèo thuộc các xã miền 

núi, vùng sâu, vùng biên giới khó khăn trong việc tiếp cận thông tin như truyền hình, nghe 

đài phát thanh… Chính vì thế việc tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và 

truyền thông cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu là rất cần thiết và hàng năm cần phân bổ 

nguồn kinh phí để triển khai đầu tư, nâng cấp Đài truyền thanh xã. Và việc đầu tư trạm 

truyền thanh xã đến năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông kiến nghị nên thí điểm lắp 

đặt thiết bị thông minh thế hệ mới (phát sóng qua ứng dụng sim điện thoại, nơi nào có sóng 

điện thoại thì nơi đó thu được tín hiệu phát thanh). Việc sử dụng công nghệ mới giúp người 

dân có thể nhận được thông tin của địa phương trong các trường hợp khẩn cấp như phòng, 

chống thiên tai, dịch bệnh, cháy rừng… các chương trình tuyên truyền của tỉnh, của huyện 

và UBND xã dưới dạng âm thanh tương tự như loa thôn, bản và ưu việt hơn là không bị 

giới hạn bởi địa hình; chỉ cần có sóng viễn thông có thể thu phát sóng và chi phí đầu tư 

thấp, phù hợp với địa hình miền núi như tỉnh Lai Châu. 

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

 

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: 05 

1. Kiến nghị 54: Cử tri xã Bản Lang kiến nghị: Việc xây dựng Thủy điện Nậm Lụm 

3 sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân các bản 
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thuộc xã Bản Lang, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với cơ quan chuyên môn, chỉ đạo đơn 

vị tư vấn xuống khảo sát, xem xét việc đầu tư xây dựng Thủy điện Nậm Lụm 3 để không 

làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất của Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018: 

Dự án thủy điện Nậm Lụm 3 được UBND tỉnh cho khảo sát, lập bổ sung quy 

hoạch tại Công văn số 2188/UBND-CN ngày 24/11/2017. Đơn vị nghiên cứu, các Sở, 

ngành, UBND huyện Phong Thổ đã xem xét, kiểm tra thực trạng, cho thấy: 

Dự án có ảnh hưởng đến 03 công trình thủy lợi, gồm: Thủy lợi Đông Heo cung 

cấp nước tưới cho 6ha đất trồng lúa 2 vụ, thủy lợi Nà Đo cung cấp nước tưới cho 5ha đất 

trồng lúa 2 vụ, thủy lợi Nà Vàng cung cấp nước tưới cho 6ha đất trồng lúa vụ chiêm và 

10ha lúa vụ mùa. 

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh đã yêu cầu đơn vị nghiên cứu, lập quy hoạch 

phải tính toán, đảm bảo lưu lượng nước trả lại cho các công trình thủy lợi phục vụ cho 

Nhân dân sản xuất và dòng chảy môi trường. Do đó việc đầu tư xây dựng công trình 

thủy điện Nậm Lụm 3 vẫn đảm bảo nhu cầu nước cho sản xuất của Nhân dân và môi 

trường sinh thái. 

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

2. Kiến nghị 55:  Cử tri xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ kiến nghị: Tại Báo cáo 

số 550/BC-BCH ngày 03/5/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh có nội dung 

khắc phục mương nước cho gia đình ông Lù Vần Ngan, bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho, 

xong trước 30/4/2018 và đơn vị thi công đã bàn giao cho gia đình ông Ngan 30m đường 

ống HDPE fi110 để dẫn nước vào ruộng, nhưng thực tế, gia đình ông Lù Vần Ngan chỉ 

được nhận 30m đường ống HDPE fi90 và đơn vị thi công cũng chưa chôn ống qua 

đường như đã thỏa thuận, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xem xét, chỉ đạo 

giải quyết.  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời tại Báo cáo số 889/BC-BCH ngày 

04/7/2018: 

Thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh Lai Châu, ngày 29/6/2018 Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND xã Ma Ly Pho, gia đình ông Lù Vần 

Ngan cùng các bên liên quan đi kiểm tra thực địa và thống nhất một số nội dung về 

vấn đề khắc phục mương nước, kết quả như sau: 
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(1) Đơn vị thi công đã bàn giao cho gia đình ông Lù Vần Ngan là 30m đường ống 

HDPE  fi90 và 5m ống sắt fi 90 (đường kính theo đúng biên bản thỏa thuận ngày 

12/01/2018). 

(2) Về việc chôn ống: Gia đình ông Lù Vần Ngan đề nghị hỗ trợ bằng tiền mặt là 

1,8 triệu đồng (tương ứng 10 ngày công) việc chôn ống gia đình tự làm. 

(3) Về việc san đất làm ruộng: Do máy móc thiết bị của doanh nghiệp đang tập 

trung san gạt mặt bằng đảm bảo giao thông tuyến đường Ma Lù Thàng chợ Sìn Choang 

giai đoạn 2 nên chưa có máy để san đất làm ruộng cho gia đình ông Lù Vần Ngan khi 

nào có máy súc vào làm đường lên bản Ma Ly Pho, đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm 

thuê máy san gạt cho gia đình. Nếu không thuê được máy thì khi nào máy của doanh 

nghiệp đi ra sẽ san gạt theo yêu cầu của gia đình. Gia đình ông Ngan nhất trí và không 

có ý kiến hay khiếu kiện lên trên nữa. 

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

3. Kiến nghị 56: Cử tri các xã Vàng Ma Chải, Lản Nhì Thàng huyện Phong Thổ 

kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét đầu tư thêm cột điện kéo điện cho các hộ 

dân thuộc khu vực Đống Lải xã Vàng Ma Chải; Lùng Cù Seo Pả, xã Lản Nhì Thàng, 

hiện nay các hộ dân tự kéo điện bằng cột tre, nứa không đảm bảo an toàn .  

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 1821/PCLC-TTBVPC 

ngày 03/7/2018: 

- Các hộ dân khu vực Đống Lải xã Vàng Ma Chải: Cấp điện bằng dự án cấp điện 

nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 – 2020 đã được BộCông 

Thương phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016. Tuy 

nhiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, dự án không được 

bố trí kế hoạch vốn NSNN để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Công ty Điện lực 

Lai Châu đã báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại văn bản số 1372/PCLC-

TTBVPC ngày 14/5/2018 và trình các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn cho 

dự án. Thời gian tới nếu dự án được bố trí vốn, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ triển khai 

thực hiện các công việc tiếp theo. 

- Các hộ dân khu vực Lùng Cù Seo Pả xã Lản Nhì Thàng: 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. Về lâu dài, 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 
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ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn phù hợp để mở rộng lưới điện hiện có đến gần 

các hộ dân nêu trên vào các năm tiếp theo. 

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

4. Kiến nghị 57: Cử tri xã Dào San, huyện Phong Thổ kiến nghị: Cầu cống Chế 

Nhì Rừ được thi công bằng nguồn vốn WB của tỉnh năm 2017, hiện nay hai bên đầu cầu 

chưa được san gạt mặt bằng đường gây khó khăn trong quá trình tham gia giao thông 

của Nhân dân, đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông có ý kiến 

với đơn vị thi công hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng. 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông trả lời tại Công văn 

số 309/BQLDA - KT ngày 29/6/2018: 

 Cống Chế Nhì Rừ là một hạng mục thi công thuộc dự án LRAMP do Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư (Đại diện là Ban QLDA 4), Ban QLDA ĐTXD các 

công trình Giao thông điều hành dự án. Cống có khẩu độ thoát nước (3x3)m, hiện đã 

thi công xong các hạng mục chính.  

 Phần đường hai đầu cống chưa thi công được do phát sinh hệ thống dẫn nước 

thủy lợi tưới tiêu chảy ngang qua nền đường nên phải dừng đắp chờ thiết kế xử lý kỹ 

thuật. Hiện tại hồ sơ xử lý kỹ thuật đã được phê duyệt, Ban QLDA ĐTXD các công 

trình Giao thông thông đã yêu cầu nhà thầu tập kết máy móc, vật liệu, nhân lực khẩn 

trương thi công hệ thống dẫn nước thủy lợi, đắp đường dẫn hai đầu cống đảm bảo thông 

xe trong thời gian sớm nhất. 

 Hiện nay Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu đang triển 

khai các dự án trên địa bàn các huyện, trong quá trình thi công không tránh khỏi những 

vướng mắc, bất tiện ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, sinh hoạt và cuộc sống bình thường 

của nhân dân trong khu vực, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Lai 

Châu rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ và ủng hộ của chính quyền địa phương 

và nhân dân các huyện để các dự án sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi 

hơn cho người dân, phát huy hiệu quả đầu tư.  

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

 5.Kiến nghị 58: Cử tri xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ kiến nghị: Sở Giao thông 

Vận tải cắm mốc lộ hành lang giao thông Quốc lộ 4D để xã dễ quản lý quy hoạch hành lang 

an toàn giao thông; lắp biển báo giảm tốc độ đi qua các điểm trường Mầm non, Tiểu học, 

đoạn đường giao và khu dân cư trên địa bàn xã để đảm bảo an toàn giao thông. 
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Sở Giao thông vận tải trả lời Tại Công văn số: 756/SGTVT-KCHTGT ngày 

04/7/2018: 

- Công tác cắm cọc mốc HLATĐB trên các Quốc lộ do Sở GTVT Lai Châu quản lý 

được thực hiện theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính Phủ 

về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự  HLAT đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020. Việc 

triển khai công tác cắm cọc mốc Sở đã thực hiện từ năm 2016-2017, nhưng do nguồn kinh 

phí hạn hẹp nên chỉ thực hiện rà soát thống kê đóng cọc tạm bằng gỗ, trong đó có tuyến QL.4D 

(đoạn Km0 - Km25+500) phạm vi qua địa bàn xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Để 

thuận tiện cho công tác quản lý, đảm bảo ổn định bền vững, Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch 

dự toán kinh phí thực hiện cho năm 2019 và 2020, bao gồm hạng mục cắm cọc mốc HLATĐB 

bằng cọc bê tông, hiện đang trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận, sau khi được 

chấp thuận Sở sẽ sớm triển khai thực hiện. 

- Công tác cắm biển báo hiệu tại các vị trí trường Mầm non, Tiểu học và các nút giao 

với đường nhánh khu vực dân cư đoạn Km14 - Km19 địa phận xã Lản Nhì Thàng, huyện 

Phong Thổ, Sở GTVT đã cắm bổ sungtổng số 10 biển báo, trong đó: 02 biển/01 vị trí báo hiệu 

trường học“gặp biển này, người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng 

khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường”; 08 biển/04 vị trí giao 

với đường không ưu tiên“để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên”. Vì 

vậy việc cắm các biển báo trên là đủ điều kiện cảnh báo, đảm bảo theo quy đúng định về báo 

hiệu đường bộ Việt Nam. 

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

X. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

SAU KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 05 

1. Kiến nghị 59: Cử tri xã Sì Lở Lầu, Ma Ly Chải kiến nghịUBND tỉnh tiếp tục bổ 

sung đủ vốn công trình Dự án nâng cấp đường Dào San - Sì Lở Lầu đoạn Sì Lở Lầu - Mồ 

Sì San với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, đã bố trí 121.811 triệu đồng. Đề nghị bổ sung 

13.189 triệu đồng, để phục vụ nhu cầu giao thông của Nhân dân trên địa bàn. 

UBND tỉnh trả lờitại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 12/10/2018: 

Dự án nâng cấp đường Dào San - Sì Lở Lầu được phê duyệt bổ sung tại Quyết 

định số 1376/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư 301,4 

tỷ đồng; Giai đoạn II: Đoạn Sì Lở Lầu - Mồ Sì San có tổng mức đầu tư là 135 tỷ đồng. 
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Qua rà soát, số vốn đã bố trí từ năm 2012-2018 cho giai đoạn II là 130,919 tỷ đồng và 

đã được bố trí hết theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đề nghị 

chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác quyết toán dự án theo quy định. 

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

2. Kiến nghị 60: Cử tri xã Hoang Thèn, Lản Nhì Thàng kiến nghị: Năm 2017 xã 

Hoang Thèn, Lản Nhì Thàng được công nhận là xã đặc biệt khó khăn nhưng chưa được 

bổ sung vào danh mục các xã được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học theo 

Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu 

thông qua Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 

- 2020, đề nghị UBND tỉnh sớm điều chỉnh bổ sung để đảm bảo nhu cầu dạy và học 

của các nhà trường trong xã. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 12/10/2018: 

Thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Lai 

Châu thông qua Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 

2016 - 2020, UBND tỉnh đã ban hành theo Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 

về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Tại thời điểm ban hành Đề 

án có 75 xã đặc biệt khó khăn và được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, do đó để 

đảm bảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 

2020 có tính thống nhất nên không thực hiện bổ sung 2 xã Hoang Thèn, Lản Nhì Thàng 

vào danh mục đầu tư của Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND 

tỉnh. Sau khi kết thúc giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá kết quả đạt 

được của Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, nếu Đề án triển 

khai thực hiện có hiệu quả thì sẽ xem xét Quyết định tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 

trong thời gian tới. Khi đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan tham mưu đưa 02 xã Hoang 

Thèn và Lản Nhì Thàng vào danh mục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. 

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

 

3. Kiến nghị 61: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị: UBND tỉnh tiếp tục xem xét đầu tư 

kinh phí xây dựng đường nước sinh hoạt phục vụ Nhân dân xã Mù Sang. 

UBND tỉnh trả lờitại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 12/10/2018: 
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Dự án chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 nên đến nay chưa được xem xét đầu tư. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu đầu tư dự án vào kế hoạch trung 

hạn giai đoạn 2021-2025. 

Kết quả: Chưa giải quyết xong 

4. Kiến nghị 62: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị:Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

giải quyết dứt điểm việc đền bù cho các hộ dân xã Mù Sang bị ảnh hưởng do thi công 

công trình kè bảo vệ Mốc 69. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời tại báo cáo số 1461/BC-BCH ngày 

10/10/2018: 

Công trình Kè bảo vệ mốc 69 (3), huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được Ủy ban nhân 

dân tỉnh đầu tư năm 2002 hoàn thành năm 2004. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự án 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phong 

Thổ để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong thời gian chờ quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đã chủ động thương lượng 

với các hộ gia đình có đất nằm trong diện giải tỏa để thi công công trình kịp tiến độ. Do tiến độ 

lập phương án, dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng chậm, đến ngày 13/12/2016 Ủy ban 

nhân dân huyện Phong Thổ mới ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi 

thường hỗ trợ tái định cư công trình kè bảo vệ mốc 69 (3) với tổng mức bồi thường hỗ trợ tái 

định cư là 686 triệu đồng.  Trong khi đó, nguồn vốn bố trí cho dự án đến hết năm 2004 là 73,6 

tỷ đồng trên tổng mức đầu tư của dự án là 75,0 tỷ đồng, vì vậy để giải ngân kế hoạch vốn được 

giao Chủ đầu tư đã thanh toán cho các gói thầu xây lắp, tư vấn và các chi phí khác… hết số vốn 

được bố trí. Do nguồn kinh phí phân bổ cho dự án hiện còn thiếu 1,4 tỷ đồng, nên chưa có kinh 

phí để chi trả tiền cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hằng năm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh đều báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan sớm bố trí nguồn kinh phí 

để thanh toán cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1547/UBND-TH ngày 05/10/2018 

về việc xây dựng phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã đăng ký nhu cầu vốn cho các dự án Kè bảo vệ chân cột 

mốc còn thiếu là 5.416 triệu đồng gồm: Kè bảo vệ chân cột mốc 18 (3) là 3.043 triệu 

đồng; Kè bảo vệ chân cột mốc 42 là 1.388 triệu đồng; Kè bảo vệ mốc 69 (3) là 985 

triệu đồng. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan chức năng quan tâm sớm bố trí vốn để Chủ đầu tư chi trả các khoản 
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kinh phí còn nợ đọng, đặc biệt là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để giải quyết 

dứt điểm kiến nghị của cử tri. 

Kết quả: Chưa giải quyết xong 

 

5. Kiến nghị 63: Nhóm cử tri các bản: Séo Lẻn, Lèng Suôi Chin, Hoang Thèn - xã 

Hoang Thèn; thôn Tây Sơn - xã Mường So; Hoàng Chầu Văn - xã Sin Suối Hồ; Sàng 

Sang - xã Mù Sang kiến nghị: Hiện nay còn một số nhóm hộ dân cách xa điểm trung tâm 

các bản nên chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia (cụ thể: Xã Hoang Thèn: Bản Séo 

Lẻn 14 hộ, Lèng Suôi Chin 29 hộ, Nậm Cáy 12 hộ, Hoang Thèn 18 hộ; xã Mường So: 

Thôn Tây Sơn 8 hộ; xã Sin Suối Hồ: Điểm dân cư Hoàng Chầu Văn 38 hộ, 01 điểm 

trường 02 cấp học; xã Mù Sang: bản Sàng Sang 06 hộ, Sin Chải 12 hộ, bản Hán Sung 

chưa được sử dụng điện). Đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu xem xét bố trí kinh phí đầu 

tư đường dây điện đến các nhóm hộ trên để người dân được sử dụng điện. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 2852/PCLC-TTBVPC 

ngày 10/10/2018: 

- Xã Hoang Thèn: (Bản Séo Lẻn 14 hộ; Lèng Suôi Chin 29 hộ; Nậm Cáy 12 hộ; 

Hoang Thèn 18 hộ); xã Mường So (Thôn Tây Sơn 8 hộ): 100% các hộ dân thuộc các 

bản nêu trên đã được sử dụng điện lưới Quốc gia. 

- Xã Sin Suối Hồ: (Điểm dân cư Hoàng Chầu Văn 38 hộ, 01 điểm trường 02 cấp học); 

xã Mù Sang: (Bản Sàng Sang 06 hộ, Sin Chải 12 hộ, bản Hán Sung). Hai xã này được 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. 

Tuy nhiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, dự án chưa được bố trí 

kế hoạch vốn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

Kết quả: 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 THỨTÁM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 06 

1. Kiến nghị 64: Cử tri xã Ma Ly Chải kiến nghị UBND tỉnh xem xét tăng mức 

chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư theo Thông tư liên tịch số 

144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính-Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để Khu dân cư để tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Hiện 
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nay với mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/khu dân/năm là quá ít, không đủ kinh phí để tổ chức 

các hoạt động trong ngày hội. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”, thay thế Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đến 

nay, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh dự kiến mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt 

trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa 

phương, cụ thể được tăng lên các mức tương ứng như sau: 

- Khu dân cư có quy mô trên 300 hộ dân: Mức hỗ trợ là 5 triệu đòng/năm/khu 

dân cư. 

- Khu dân cư có quy mô từ 100 hộ đến 300 hộ dân: Mức hỗ trợ là 4,5 triệu 

đòng/năm/khu dân cư. 

- Khu dân cư có quy mô dưới 100 hộ dân: Mức hỗ trợ là 4 triệu đồng/năm/khu 

dân cư. 

- Đối với khu dân cư của xã thuộc vùng khó khăn theo quy định, ngoài mức hỗ 

trợ nêu trên thì được bố trí thêm 01 triệu đồng/năm/khu dân cư. 

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

2. Kiến nghị 65: Cử tri Thị trấn Phong Thổ kiến nghịUBND tỉnh xem xét cho chủ 

trương đổi tên thôn, bản thành tổ dân phố phù hợp với tên gọi khu dân cư đô thị trên 

địa bàn thị trấn Phong Thổ (UBND huyện đã có Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 

29/3/2017 về việc xin chủ trương đổi tên thôn, bản thành tổ dân phố). 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện Phong Thổ đề 

nghị các Thôn 41 (275 hộ), thôn Pa So (236 hộ), thôn Hữu Nghị (228 hộ) để thành lập tổ 

dân phố thuộc thị trấn Phong Thổ. Đối chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 

số 09/2017/TT-BNV, quy mô số hộ gia đình của tổ dân phố khu vực miền núi là 300 hộ, 

do đó các thôn Pa So, Hữu Nghị, thôn 41 không đủ điều kiện để thành lập Tổ dân phố. 

Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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3. Kiến nghị 66: Cử tri xã Nậm Xe kiến nghị: Trên tuyến đường Mường So - Thèn 

Sin, đơn vị quản lý đường bộ làm hành lang an toàn giao thông ảnh hưởng đến hoa 

màu và diện tích đất nông nghiệp của người dân bản Dền Thàng nhưng chưa được đền 

bù. Đề nghị Sở Giao thông vận tải đo đạc diện tích bị ảnh hưởng và tính toán đền bù 

cho các hộ dân. 

 Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 1511/BC-SGTVT ngày 

30/11/2018: 

 Tuyến đường Mường So - Thèn Sin (nay là ĐT.130). Trước khi Sở Giao thông 

vận tải nhận bàn giao quản lý, đất đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ đã bị 

một số hộ dân lấn chiếm. Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với chính quyền địa phương 

tuyên truyền,vận động người dân tự di dời để trả lại đất đường bộ, hành lang an toàn 

đường bộ, nhưng người dân không thực hiện. Sở GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan 

phối hợp với chính quyền điạ phương thực hiện công tác giải tỏa phạm vi đất đường bộ 

do dân lấn chiếm, trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoa màu và diện 

tích đất nông nghiệp của người dân. 

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

4. Kiến nghị 67: Cử tri bản Dền Thàng, xã Nậm Xe kiến nghị:Bản Dền Thàng có 

04 công dân xuất khẩu lao động sang Ả rập xê út theo hợp đồng với Công ty Hùng Vương, 

gồm: Phàn Xa Hà, Phàn Xa Hồng, Chang Xa Thơm, Chang Thị Mai. Tuy nhiên Công ty 

Hùng Vương không thực hiện đúng như đã hứa, gia đình các lao động không nhận được 

tiền hỗ trợ như cam kết của Công ty; bản thân các lao động làm việc tại Ả rập xê út chưa 

nhận được tiền lương như cam kết và bị chủ sử dụng lao động đánh đập. Các lao động 

này có nguyện vọng muốn chấm dứt hợp đồng lao động để trở về nước. Đề nghị Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết, giúp đỡ. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 1165/SLĐTBXH 

- NCC ngày 29/11/2018: 

Sau khi nhận được văn bản của HĐND tỉnh, ngày 26/11/2018 Sở Lao động - 

TBXH đã ban hành văn bản số1133/SLĐTBXH-CSLĐVL về việc yêu cầu xác minh 

giải quyết kiến nghị của người lao động tham gia xuất khẩu lao động tại Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu dịch vụ và Du lịch Hùng Vương. Sau khi phối hợp với Công ty 

Cổ phần Xuất nhập khẩu dịch vụ và Du lịch Hùng Vương xác minh, Sở Lao động - 

TBXH trả lời cụ thể như sau: 



45 

 

- Tiền hỗ trợ của lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài: Tất cả 04 lao động 

Bản Dền Thàng, gồm: Phàn Xa Hà, Phàn Xa Hồng, Chang Xa Thơm, Chang Thị Mai đã 

được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu dịch vụ và Du lịch Hùng Vương thanh toán và 

nhận đủ số tiền 15.000.000 đồng như đã cam kết (có bản chụp nhận tiền kèm theo). 

- Về tiền lương: Lao động đều được chủ sử dụng lao động trả lương theo đúng 

như hợp đồng đã ký là 1.500 SR/tháng. Cụ thể: 

+ Lao động Chàng Thị Thơm: đã nhận lương 03 tháng và gửi về cho chồng tại 

Việt Nam là Tẩn A Vinh (có phiếu chuyển tiền kèm theo). 

+ Lao động Phàn Thị Hồng: Đã nhận lương 05 tháng; trong đó: 02 tháng lương 

đã gửi về cho chồng tại Việt Nam, 03 tháng lương lao động hiện đang giữ (phiếu gửi 

tiền do gia đình lao động giữ). 

+ Lao động Chàng Thị Mai: Đã nhận 03 tháng lương, hiện đang giữ. 

+ Lao động Phàn Xa Hà: Đã nhận 02 tháng lương, sau khi nhận lương lao động 

đã bỏ trốn ra ngoài. Theo phản ánh của Công ty, lao động Phàn Xa Hà cùng với một số 

lao động Việt Nam sống lưu vong bất hợp pháp tại Ả rập xê út có dấu hiệu cấu kết, tổ 

chức kêu gọi các lao động Việt Nam đang làm việc trốn ra ngoài. 

- Vấn đề chủ sử dụng ngược đãi, đánh đập: Phía Công ty đã nhờ môi giới và 

người đại diện của công ty tại Ả rập xê út xác minh và kiểm tra nhưng không có việc 

chủ sử dụng lao động đánh đập, ngược đã người lao động. 

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

5. Kiến nghị 68: Cử tri thị trấn Phong Thổ kiến nghị: Bà Lê Thị Thắng có chồng là 

liệt sỹ tuy nhiên do trước đây bà không đăng ký kết hôn tại chính quyền cơ sở mà chỉ có 

xác nhận của Lâm trường Phong Thổ nên Sở Lao động - Thương binh xã hội trả lời 

không đủ căn cứ xác định Bà là vợ liệt sĩ. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

xem xét, xác minh giúp đỡ bà Lê Thị Thắng được hưởng chế độ chính sách vợ liệt sỹ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 

1165/SLĐTBXH - NCC ngày 29/11/2018: 

Sở Lao động-TBXH tỉnh Lai Châu trả lời như sau: Theo nội dung đơn của bà nêu 

"Năm 1978 bà kết hôn với ông Lò Văn Tấn cùng làm công nhân lâm trường-Phong Thổ 

thuộc Ty lâm nghiệp tỉnh Lai Châu (cũ). Năm 1979 ông Lò Văn Tấn tham gia chiến tranh 

bảo vệ biên giới bị thương, hy sinh ngày 18/02/1979 tại trạm phẫu tiền Phương, Phong 
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Thổ, Lai Châu. Căn cứ vào hồ sơ của liệt sĩ Lò Văn Tấn do Sở Lao động-TBXH đang 

quản lý tại thời điểm lập hồ sơ để công nhận liệt sĩ do Ty lâm nghiệp tỉnh Lai Châu (cũ) 

lập trong Giấy chứng nhận hy sinh số 431/LN ngày 29/8/1979 tại mục tình hình thân 

nhân của liệt sĩ không có tên của bà Lò Thị Thắng, chỉ có ông Nông Văn Xìn, bà Thùng 

Thị Vàng quan hệ với liệt sĩ Lò Văn Tấn (chú thím ruột). Qúa trình hoàn thiện hồ sơ, 

thực hiện các chế độ chính sách trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ do UBND thị trấn Phong 

Thổ (cũ) xác lập ngày 08/12/1979, ngày 22/9/1983 đều không có tên của bà Lò Thị 

Thắng, chỉ có tên của bà Phàn Thị Nộp (mẹ đẻ liệt sĩ). 

Như vậy các thông tin trong đơn đề nghị hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ hàng tháng của 

bà Lò Thị Thắng với hồ sơ liệt sĩ Lò Văn Tấn do Sở Lao động-TBXH quản lý chưa thể 

hiện được mối quan hệ của bà là vợ của liệt sĩ Lò Văn Tấn nên Sở Lao động-TBXH 

chưa đủ điều kiện giải quyết. Sở Lao động-TBXH đã trả lời đơn đề nghị bà Thắng tại 

Công văn số 137/SLĐTBXH-NCC ngày 14/3/2012 và Công văn số 1031/SLĐTBXH-

NCC ngày 29/10/2018.  

Sở Lao động-TBXH đã có Công văn số 1139/SLĐTBXH-NCC ngày  26/11/2018 đề 

nghị UBND huyện Phòng Thổ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND thị 

trấn Phong Thổ kiểm tra, xác minh về mối quan hệ của bà Thắng với liệt sĩ Lò Văn Tấn, nếu 

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để giải quyết, trong trường hợp 

không đủ điều kiện thông báo để đối tượng được biết. 

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

6. Kiến nghị 69: Cử tri Điêu Văn Tuyển, trú tại Thị trấn Phong Thổ (là bạn chiến 

đấu với ông Lò Văn Ộ) kiến nghị: Ông Lò Văn Ộ, trú tại bản Chiềng Chăn, xã Chăn Nưa, 

huyện Sìn Hồ tham gia kháng chiến và hi sinh, gia đình đã đề nghị nhưng đến nay chưa 

được hưởng chính sách, đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết chế 

độ chính sách cho người thân của ông Lò Văn Ộ. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 1165/SLĐTBXH 

- NCC ngày 29/11/2018: 

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của Ông Điêu Văn Tuyển. Sở Lao động-

TBXH đã phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, kiểm tra cho thấy quân nhân 

ông Lò Văn Ộ tham gia kháng chiến thuộc đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia 

kháng chiến chống Pháp được hưởng chế độ trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2016 thân nhân của 

ông Lò Văn Ộ hoàn thiện hồ sơ và được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp trình Bộ Tư 
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lệnh quân khu 2, ký ban hành Quyết định số 1156/QĐ-BTL ngày 07/12/2018 trong 

danh sách trợ cấp có tên ông Lò Văn Ộ (đã từ trần), thời gian tham gia dân công hỏa 

tuyến là 08 tháng, kinh phí trợ cấp một lần là: 2.000.000đồng, thân nhân của ông Lò 

Văn Ộ đã được Ban chỉ huy quân sự huyện Sìn Hồ chi trả trợ cấp theo quy định. 

Kết quả: 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 

SAUKỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 06 

1. Kiến nghị 70: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư 

nối kéo dài kè bảo vệ từ Mốc 68 đến Mốc 69 tại địa bàn xã Mù Sang để đảm bảo an 

toàn đường biên, mốc giới và tránh nguy cơ sạt lở. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019: 

Hiện tại, theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Lai Châu được 

giao triển khai 10 dự án kè chống xói lở bờ suối biên giới. Đến nay đã hoàn thành 7/10 

dự án, 3 dự án đang triển khai thực hiện nhưng còn thiếu 75,6 tỷ đồng (trong đó dự án 

kè bảo vệ bờ suối khu vực Mốc số 68 thiếu 39 tỷ đồng). Tuy nhiên năm 2018 và 2019, 

tỉnh không được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vốn để thực hiện, do đó 03 dự án trên 

chưa được triển khai hoàn thành.  

Về dự án kè bảo vệ từ Mốc số 68 đến Mốc 69: Dự án đã được UBND tỉnh đề nghị 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung danh mục kè chống xói lở bảo vệ bờ suối biên giới,nhưng 

đến nay chưa có ý kiến phản hồi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc đầu tư dự án trên là cần 

thiết, tuy nhiên nguồn ngân sách địa phương hạn chế, ngân sách Trung ương chưa bố trí 

để hoàn thành các dự án đang dở dang. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri và tiếp tục đề 

nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm bố trí vốn để triển khai thực hiện. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

   Dự án đã được phê duyệt và triển khai thi công trong năm 2021. 

2. Kiến nghị 71: Cử tri xã Dào San kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo Thông 

tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. 
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019: 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo 

dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh việc thực 

hiện chính sách đối với giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo Thông tư số 03/2018/TT-

BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GD&ĐT. 

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

3. Kiến nghị 72: Cử tri xã Hoang Thèn kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Hải 

quan cửa khẩu Ma Lù Thàng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân có mủ cao su được 

bán sang thị trường Trung Quốc, do hiện nay trên địa bàn huyện Phong Thổ chưa có 

cá nhân, đơn vị, tổ chức thu mua mủ cao su cho Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số87/BC-UBND ngày 04/04/2019: 

Căn cứ Điều 53, Điều 54 Luật Quản lý ngoại thương; Căn cứ Khoản 3, Điều 3, 

Nghị định 14/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động 

thương mại biên giới; Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BTC ngày 27/02/2018 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi cư dân biên giới. 

Theo đó, mặt hàng mủ cao su của Nhân dân xã Hoang Thèn nằm trong danh mục hàng 

hoá được phép mua bán, trao đổi cư dân biên giới. Đề nghị UBND huyện Phong Thổ 

thông báo đến các cử tri biết và đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng để đơn 

vị hướng dẫn làm thủ tục hải quan xuất mủ cao su sang thị trường Trung Quốc. 

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

4. Kiến nghị 73: Cử tri xã Ma Ly Pho kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét 

có phương án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà công vụ cho lực lượng công an 

chính quy cấp xã tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị được giao. Vì hiện nay, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an đưa lực lượng 

công an chính quy về các xã, thị trấn tuy đã tạo nên những chuyển biến rõ nét về tình 

hình an ninh trật tự trên các địa bàn trọng điểm phức tạp, nhưng lực lượng công an 

chính quy cấp xã vẫn chưa có trụ sở làm việc và nhà ở, phải tận dụng cơ sở vật chất 

của UBND xã để vừa ở và vừa làm việc rất bất tiện. 

 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019: 
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Việc đầu tư trụ sở làm việc, nhà công vụ cho lực lượng công an chính quy cấp xã là 

cần thiết. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nguồn vốn đầu tư công ngày càng giảm, 

một số việc ưu tiên cho đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống thiên tai,... UBND tỉnh ghi 

nhận ý kiến của cử tri và sẽ giao cho các cơ quan chức năng tham mưu, cân đối nguồn vốn 

để thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

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

5. Kiến nghị 74: Cử tri xã Lản Nhì Thàng kiến nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ 

trợ lương thực cho các hộ dân di dời khỏi vùng sạt lở để nhân dân bớt khó khăn trong 

giai đoạn chuyển đến nơi ở mới. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số87/BC-UBND ngày 04/04/2019: 

Để hỗ trợ cho nạn nhân bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, hoả hoạn, UBND tỉnh 

đã ban hành Công văn số 935/UBND-TH ngày 28/6/2018 về việc hướng dẫn thanh toán 

kinh phí, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh.Theo đó tại Điểm 

1.1, Khoản 1, Mục 1: Hỗ trợ lương thực quy định: 

“1.1. Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 03 tháng cho mỗi 

đợt trợ giúp đối với tất cả các thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, 

bão lũ, hoả hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác”. 

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

6. Kiến nghị 75: Cử tri các xã trên địa bàn huyện Phong Thổ kiến nghị: Sở Nông 

nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh việc hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân dân đảm bảo phù 

hợp theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Các loại 

giống hỗ trợ hiện tại không phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên năng suất không 

cao, dẫn đến nhân dân không có nhu cầu đăng ký mua giống được hỗ trợ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 221/BC-SNN 

ngày 08/3/2019: 

Thực hiện Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về 

quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2017 - 2021. Trên cơ sở ý kiến đề xuất, tham gia của UBND các huyện, thành 

phố và các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành hướng dẫn số 999/HD-SNN ngày 25/10/2016 và số 252/HD-SNN 

ngày 22/3/2018 về hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh. Trong đó có hướng dẫn một số giống lúa thuần (tiêu 



50 

 

chuẩn xác nhận) và ngô lai. Theo đánh giá của các địa phương, đến nay các giống lúa, 

ngô theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT đều cho năng suất cao, phù hợp với 

điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài các giống lúa, ngô đã có trong cơ cấu chung của tỉnh theo hướng dẫn của Sở 

Nông nghiệp và PTNT; các địa phương chủ động lựa chọn các giống lúa, ngô nằm trong 

danh mục các giống cây trồng được phép sản xuất,kinh doanh tại Việt Nam, thực hiện mô 

hình trình diễn, tổ chức kiểm tra, đánh giá để làm cơ sở mở rộng diện tích gieo trồng. Hàng 

năm Sở NN và PTNT có văn bản đề nghị các huyện, thành phố đề xuất cơ cấu giống lúa, 

ngô để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh. 

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

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: 10 

1. Kiến nghị 76: Kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn kinh phí xây dựng 

nhà văn thôn, bản cho huyện Phong Thổ tăng thêm so với phân bổ hàng năm. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 

UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ xem xét trong kế hoạch hàng năm. 

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

2. Kiến nghị 77: Cử tri xã Vàng Ma Chải  kiến nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp 

tuyến đường biên giới từ xã Vàng Ma Chải đi cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng để 

thuận lợi cho giao thông đi lại của Nhân dân và giao lưu trao đổi hàng hóa. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 

Tuyến đường trên đã được đầu tư từ những năm trước, qua ảnh hưởng của các mùa 

mưa lũ, nhiều đoạn đã hư hỏng mặt đường, rãnh thoát nước, dẫn đến việc đi lại của người dân 

gặp khó khăn. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Phong 

Thổ lập danh mục dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường trên, đưa vào Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện đầu tư khi bố trí được nguồn vốn. 

Kết quả: Đang sửa chữa, nâng cấp đường 
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3. Kiến nghị 78: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

chức năng quan tâm sớm bố trí vốn để Chủ đầu tư chi trả tiền đền bù cho 13 hộ dân 

của xã Mù Sang bị ảnh khi thi công công trình kè bảo vệ khu vực mốc 69 tuyến biên 

giới Việt - Trung từ năm 2013, 2014. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 

Công trình Kè bảo vệ mốc 69(3), huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được Ủy ban 

Nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng từ năm 2012 hoàn thành năm 2014. Ngay sau khi có 

quyết định phê duyệt dự án, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hợp đồng với Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phong Thổ để thực hiện công tác bồi thường GPMB. 

Trong thời gian chờ quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB, đơn vị thi 

công đã chủ động thương thảo với các hộ gia đình có đất nằm trong diện giải tỏa để thi 

công công trình kịp tiến độ. Do tiến độ lập phương án, dự toán bồi thường GPMB chậm, 

đến ngày 13/12/2016 Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ mới ban hành quyết định thu 

hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư công trình kè bảo vệ mốc 

69(3) với tổng mức bồi thường hỗ trợ tái định cư là 686 triệu đồng. Trong khi đó, nguồn 

vốn bố trí cho dự án đến hết năm 2014 là 73,6 tỷ đồng/tổng mức đầu tư của dự án là 

75,0 tỷ đồng (từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương). Vì vậy, để giải ngân kế 

hoạch vốn được giao,chủ đầu tư đã thanh toán cho các gói thầu xây lắp, tư vấn và các 

chi phí khác... hết số vốn được bố trí. Hiện nay, số kinh phí phân bổ cho dự án vẫn còn 

thiếu 1,4 tỷ đồng. UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính cấp bổ sung cho tỉnh nguồn kinh phí này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa 

có ý kiến trả lời của các Bộ. Khi được Trung ương phân bổ số kinh phí còn lại của dự 

án, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai chi trả ngay 

tiền đền bù cho các hộ gia đình trên. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ đề xuất phương 

án, báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh phương án thực hiện trong khi chờ nguồn vốn của 

Trung ương. 

Kết quả: Chưa giải quyết xong 

4. Kiến nghị 79: Cử tri xã Nậm Xe, Sin Súi Hồ kiến nghị UBND tỉnh quan tâm 

đầu tư kinh phí làm rãnh thoát nước tuyến đường nhựa từ xã Mường So đi xã Nậm Xe 

sang xã Sin Súi Hồ về thành phố Lai Châu.  

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 
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Tuyến đường này thuộc tỉnh lộ 130, hiện nay UBND tỉnh đã giao Ban QLDA 

đầu tư xây dựng các công trình Giao thông lập chủ trương đầu tư để đăng ký với Bộ 

ngành Trung ương bố trí nguồn vốn đầu tư dự án. 

Kết quả: Chưa giải quyết xong 

5. Kiến nghị 80: Cử tri xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ kiến nghị: Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp chi trả tiền đền bù chuối 

và hoa màu của 31/33 hộ dân của bản Na Sa Phìn bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường 

từ cửa khẩu Ma Lù Thàng đi Trung tâm xã Huổi Luông , 02 hộ đã được đền bù, còn lại 31 

hộ chưa được nhận đền bù. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp 

trả lời tại Công văn số 442/BC-BQLDA ngày 01/7/2019: 

Liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ về 

công tác chi trả tiền bồi thường hỗ trợ dự án: Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, 

huyện Phong Thổ của 31/33 hộ dân của Bản Na Sa Phìn. Ngày 27/12/2018, UBND 

huyện Phong Thổ đã ban hành Quyết định số 3160/QĐ-UBND về việc Phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma 

Lù Thàng, huyện Phong Thổ. 

Theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lai Châu về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương 

và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 thì công trình Hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu 

Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ được bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 9.440 triệu 

đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (tháng 7/2019) dự án vẫn chưa được giao kế 

hoạch vốn, do vậy đến thời điểm hiện tại Ban chưa chi trả tiền đền bù giải phóng mặt 

bằng cho các hộ dân theo Quyết định đã phê duyệt.  

Trường hợp 02 hộ dân đã được tạm ứng tiền đền bù là do Nhà thầu thi công tạm ứng 

chi trả bằng tiền của doanh nghiệp trên cơ sở giá trị được phê duyệt theo Quyết định số 

3160/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Phong Thổ (Đây là hai hộ dân có diện 

tích nương chuối và hoa mầu nằm ở vị trí có khối lượng thi công đào nền tập trung chủ yếu 

của gói thầu và có giá trị đền bù lớn. Theo nguyện vọng của hai hộ dân là muốn được tạm 

ứng tiền đền bù và Nhà thầu thi công đồng ý tạm ứng chi trả với sự thống nhất của UBND 

xã Huổi Luông và Trung tâm Quỹ đất huyện Phong Thổ). 
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Trong thời gian tới, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp 

sẽ phối hợp với Trung tâm Quỹ đất huyện Phong Thổ để tiến hành chi trả tiền đền bù 

GPMB cho các hộ dân khi dự án được bố trí kế hoạch vốn và sẽ báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh ngay sau khi thực hiện công tác chi trả GPMB. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND 

ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  

Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã phối hợp 

với Trung tâm phát triển quỹ đất để chi trả cho 26/33 hộ gia đình với số tiền 690,401 

triệu đồng/777,982 triệu đồng.Tuy nhiên, trong tổng số 26/33 hộ gia đình đã nhận tiền, 

số hộ còn lạivẫn còn các loại đất ở, đất trồng cây hàng năm cần xác minh cụ thể và thu 

hồi bổ sung (lý do: tại phương án lần 1 do chưa xác định được loại đất cụ thể để thu hồi 

nên chưa đưa vào quyết định lần 1). UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn lập, thẩm định phương án điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư chuyển cho chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) bố trí kinh phí để chi trả cho các hộ gia 

đình, cá nhân có liên quan. 

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

6. Kiến nghị 81: Cử tri xã Khổng Lào, Hoang Thèn kiến nghị Công ty cổ phần 

Cao su Lai Châu chi trả số tiền còn nợ 72 hộ dân (2,5 triệu/hộ), 72 hộ dân đã góp đất 

trồng thí điểm 10,2 ha cao su tại đồi Pa Kiêng, xã Khổng Lào năm 2006 hoặc chuyển 

sang góp đất và cấp sổ đỏ cho các hộ dân. 

Công ty cổ phần cao su Lai Châu trả lời tại Công văn số 238/CSLC-QLKT 

ngày 02/7/2019: 

Theo Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh Lai Châu V/v 

Ban giao 10 ha cao su tại bản Co Muông, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ cho Công ty 

cổ phần cao su Lai Châu. Ngày 15/05/2010 Công ty cổ phần cao su Lai Châu được Sở 

TN&MT tỉnh Lai Châu, UBND huyện Phong Thổ, UBND xã Khổng Lào bàn giao 14 ha 

đất trồng cây cao su năm 2007. Trong nội dung biên bản bàn giao đã nêu: “UBND huyện 

Phong Thổ có trách nhiệm hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân được trả lại đất chuyển sang 

góp cổ phần bằng đất vào Công ty cổ phần cao su Lai Châu theo Quyết định số 

23/2008/QĐ-UBND ngày 30/09/2008 của UBND tỉnh Lai Châu”. 
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Vậy, diện tích mà các hộ dân có ý kiến được góp cổ phần vào Công ty và được 

chi trả 10% giá trị sản phẩm mủ sau khi ký kết hợp đồng. 

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

7. Kiến nghị 82: Cử tri xã Hoang Thèn kiến nghị: Công ty cổ phần Cao su kiểm tra 

lại diện tích đất nương của hộ gia đình Chang A Minh (C) ở bản Huổi Luông đã góp đất 

cho Công ty Cao su năm 2009. Tuy nhiên, trong danh sách không có tên và diện tích của 

hộ gia đình đã đóng góp; đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Cao su xem lại một số diện 

tích góp đất trồng năm 2010, đến nay đã khai thác mủ năm thứ 2 nhưng vẫn chưa được 

hưởng trích 10% sản phẩm như hợp đồng đã ký kết. 

Công ty cổ phần cao su Lai Châu trả lời tại Công văn số 238/CSLC-QLKT 

ngày 02/7/2019: 

Thực hiện biên bản thỏa thuận số 2974/BB-CSVN ngày 14/12/2011 giữa Tập 

đoàn công nghiệp cao su Việt nam và UBND tỉnh Lai Châu về phương án “Hộ gia đình, 

cá nhân góp quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh với các Công ty CP cao su trồng 

cây cao su chia sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. Đến thời điểm hiện tại Công ty 

đã ký kết được 7.687,1 ha/8.700,63 ha, số hợp đồng ký kết được 4.215 hợp đồng. Trong 

quá trình ký kết hợp đồng, Công ty đã phối hợp với phòng tài nguyên các huyện giải 

quyết những vướng mắc của người dân góp đất. Cụ thể từ ngày 18/3 – 05/4 Công ty đã 

phối hợp với Phòng TN&MT huyện Phong Thổ đã thực hiện rà soát tại xã Hoang Thèn, 

Khổng Lào, Nậm Xe; trong quá trình kiểm tra không thấy hộ gia đình ông Chang A 

Minh (C) có ý kiến gì. Cùng với đó, GCNQSDĐ mà Phòng TN&MT huyện bàn giao 

cho Công ty không có tên hộ gia đình ông Chang A Minh (C). Vì vậy để giải quyết vấn 

đề này đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phong Thổ kiểm tra cấp GCNQSDĐ 

cho hộ ông Minh để Công ty ký kết hợp đồng và chi trả 10% giá trị sản phẩm mủ cho 

người dân góp đất. 

Kiến nghị: Kính mong Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lai Châu, Sở TN&MT, 

UBND huyện Sìn Hồ và Phong Thổ giúp đỡ Công ty sớm chỉ đạo kiểm tra, rà soát dứt 

điểm các vướng mắc, tồn tại mà người dân ý kiến và cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân 

chưa được cấp để Công ty ký kết hợp đồng và chi trả tiền góp đất kịp thời cho các hộ 

dân, tránh người dân thắc mắc kéo dài. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND 

ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  
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Ngày 19/11/2019, UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo phòng Tài nguyên môi 

trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện làm việc với UBND xã Hoang 

Thèn, Công ty CP cao su Lai Châu để giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc 

góp đất trồng cao su đại điền của các hộ dân xã Hoang Thèn (trong đó có nội dung kiến 

nghị của ông Chang A Minh C).  

UBND xã Hoang Thèn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên 

môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Công ty Cổ phần cao su Lai Châu 

kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung kiến nghị của ông Chang A Minh C và báo cáo kết 

quả kiểm tra, xác minh về UBND huyện trước ngày 30/11/2019. 

Công ty Cổ phần cao su Lai Châu có trách nhiệm cung cấp cho UBND xã Hoang 

Thèn danh sách các hộ dân góp đất, số hộ dân đã được nhận tiền hưởng lợi 10%, số hộ 

dân chưa được nhận tiền. Thời gian thực hiện trước ngày 30/11/2019; đồng thời có 

trách nhiệm chi trả tiền hưởng lợi 10% góp đất cho các hộ dân chưa được chi trả, thời 

gian thực hiện xong trước ngày 15/12/2019. 

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

8. Kiến nghị 83: Cử tri xã Huổi Luông, Hoang Thèn kiến nghị: Công ty Điện lực 

Lai Châu xem xét bổ sung thêm cột điện của đường dây truyền tải điện bản Huổi Luông 

2, bản Po Tô của xã Huổi Luông; bản Séo Lèn, lèng Xuôi Chin, Hoang Thèn, Nậm Cáy, 

Mồ Xì Câu, Sin Chải, Tả Lèng và những hộ sống dọc theo Quốc lộ 100 thuộc xã Hoang 

Thèn, với tổng số 16 cột để cung cấp điện cho nhân dân được đảm bảo và an toàn hơn. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC 

ngày 09/7/2019: 

Để cấp điện an toàn, ổn định cho các hộ dân trong khu vực Bản Séo Lẻn xã Hoang 

Thèn, Công ty Điện lực Lai Châu đã có Tờ trình số 1782/TTr-PCLC ngày 17/6/2019 báo 

cáo Tổng công ty cho đầu tư mở rộng lưới điện 0,4kV hiện có và nâng cao chất lượng điện 

áp cuối nguồn trong kế hoạch ĐTXD năm 2020 tại TBA Hoang Thèn 1. Nếu được Tổng 

công ty chấp thuận và được bố trí vốn để đầu tư, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện 

các bước tiếp theo để cấp điện cho các hộ dân nêu trên trong năm 2020. 

Trong kế hoạch ĐTXD năm 2019-2020 không gồm các thôn bản thuộc xã Huổi Luông 

(Bản Huổi Luông 2, Pô Tô), Hoang Thèn (Lèng Xuôi Chin, Hoang Thèn, Nậm Cáy, Mồ Sì 

Câu, Sin Chải, Tả Lèng). Công ty Điện lực Lai Châu sẽ kiểm tra thực tế tại hiện trường của 
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từng thôn bản, xem xét, báo cáo Tổng công ty về việc đầu tư mở rộng phạm vi cấp điện của 

các bản nêu trên để cấp điện an toàn cho các hộ dân trong thời gian tới.  

Kết quả: Chưa giải quyết xong 

9. Kiến nghị 84: Cử tri xã Nậm Xe kiến nghị Công ty Điện lực Lai Châu chi trả tiền 

đền bù thi công đường điện hạ thế tại xã Nậm Xe năm 2017 có ảnh hưởng đến đất của các 

hộ dân. Hiện tại còn 05 hộ gia đình ở bản Hồi Hán xã Nậm Xe chưa  nhận được tiền đền 

bù, gồm: Vàng Văn Hà, Bùi Văn Dũng, Sí Văn Dương, Đèo Văn Nhẫn, Lò Thị Ten. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 1971/PCLC-TTBV&PC 

ngày 09/7/2019: 

Các hộ dân bị ảnh hưởng trên thuộc Gói thầu LC-XL24: Xây lắp lưới điện trung 

hạ áp xã Hoang Thèn, Nậm xe huyện Phong Thổ - Dự án cấp điện cho các thôn, bản 

chưa có điện tỉnh Lai Châu.  

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ đã thực hiện xong công tác kê khai 

kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu và đất bị ảnh hưởng, lập phương án Bồi thường hỗ 

trợ tái định cư (BTHTTĐC) công trình, trình UBND huyện ra Quyết định phê duyệt 

phương án BTHTTĐC công trình. 

Khi UBND huyện Phong Thổ ra Quyết định phê duyệt phương án BTHTTĐC công 

trình. Công ty Điện lực Lai Châu sẽ thực hiện chi trả tiền đền bù cho 05 hộ dân trên cũng 

như các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án/công trình theo Quyết định phương án bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư công trình. Dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2019. 

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

10. Kiến nghị 85: Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị: Diện tích đất được UBND xã quy 

hoạch làm Trạm Y tế, hiện nay đang chồng lấn với diện tích đất quốc phòng. Qua đối chiếu 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích đất của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu 

được UBND tỉnh giao không có số diện tích đất quy hoạch làm Trạm Y tế, nhưng khi áp 

vào bản đồ quy hoạch thì số diện tích trên thuộc về đất quốc phòng. Do vậy xã không triển 

khai được dự án, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xem xét, giải quyết. 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời tại Báo cáo số 1075/BC-BCH ngày 

12/7/2019: 

Diện tích đất Quốc phòng của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu là 30.000 m2 (Quyết 

định vị trí đóng quân số 673/QĐ-TM ngày 02/10/2001 của Bộ Tổng Tham mưu; có 
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giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  AC: 396469 ngày 28/12/2006 do Chủ tịch 

UBND tỉnh Lai Châu ký ngày 28/12/2006), đã được cấp bìa đỏ. Trong quá trình quản 

lý, sử dụng không có tranh chấp lấn chiếm. 

Diện tích tiếp giáp với đồn Biên phòng Sì Lở Lầu khi thi công xây dựng đồn mới, 

đơn vị thi công có san ủi để cho công nhân ở và để vật liệu xây dựng, sau khi xây dựng 

xong hiện nay đơn vị quản lý, sử dụng vào tăng gia, sản xuất và huấn luyện (diện tích 

khoảng 26.902 m2). 

Về ý kiến của cử tri muốn sử dụng diện tích đất nằm ngoài diện tích đất Quốc 

phòng của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu để xây dựng Trạm Y tế xã. 

Quan điểm của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Nếu địa phương có nhu cầu sử dụng, đơn 

vị sẽ trả nhưng đề nghị không nên xây dựng Trạm y tế xã ở vị trí trên, với các lý do: 

(1) Do gần Đồn Biên phòng, khi có chiến tranh xảy ra sẽ là mục tiêu bắn phá đầu 

tiên của địch gây nguy hiểm cho nhân dân. 

(2) Khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ có nhiều chất thải y tế làm ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội; đồng thời cũng gần khu chăn nuôi của đơn 

vị nên công tác vệ sinh, phòng dịch cho bệnh nhân sẽ khó khăn. 

 (3) Trong sinh hoạt hàng ngày, đơn vị sẽ có nhiều hoạt động như: Huấn luyện 

quân sự, còi, kẻng… sẽ không đảm bảo cho bệnh nhân điều trị hiệu quả. 

Kết quả: 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: 08 

1. Kiến nghị 86: Cử tri xã Lản Nhì Thàng kiến nghị UBND tỉnh hướng dẫn thực 

hiện hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 đồng bộ 

với thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Vì hiện 

nay, thực hiện Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và Hướng 

dẫn số 2275/UBND-TH ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu, công trình dưới 5 tỷ 

có thiết kế mẫu thì áp dụng cơ chế đặc thù, các công trình MTQG giảm nghèo được hỗ 

trợ 100% kinh phí làm đường nhưng chương trình MTQG nông thôn mới chỉ được hỗ 

trợ vật liệu và nền đường, không được hỗ trợ nhân công. Như vậy cùng nguồn vốn nhưng 

không đồng bộ nên khó khăn trong triển khai thực hiện. 
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UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019: 

Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và Hướng dẫn 

số 2275/UBND-TH ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu; 02 văn bản này, quy 

định và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự 

án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, trong đó áp dụng cho cả 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 

2016-2020; không có nội dung không đồng bộ, cũng như việc ban hành thêm văn bản 

quy định, hướng dẫn là không cần thiết. Tuy nhiên, để trả lời khó khăn của cử tri trong 

triển khai thực hiện, UBND tỉnh giải đáp như sau: 

(1) Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và Hướng 

dẫn số 2275/UBND-TH ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu quy định: 

- Dự án đảm bảo các tiêu chí dự án nhóm C quy mô nhỏ được quy định tại Nghị 

định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ được thực hiện cơ chế đặc 

thù trong quản lý đầu tư xây dựng; triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 

2275/UBND-TH ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu. 

- Dự án không đảm bảo các tiêu chí dự án nhóm C quy mô nhỏ được quy định tại 

Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, việc quản lý đầu tư xây 

dựng thực hiện theo cơ chế thông thường; việc triển khai thực hiện theo quy định của 

Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013 và các 

Nghị định, văn bản hướng dẫn hiện hành. 

(2) Trường hợp dự án đầu tư không có khoản đóng góp tự nguyện của cộng đồng 

dân cư (ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100%), việc quản lý đầu tư xây dựng được thực 

hiện theo cơ chế thông thường như nội dung đã nêu trên; không phân biệt chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới hay giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020. 

(3) Các khoản đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư giữa chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 có sự 

khác nhau:  

Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 nói chung, chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 nói riêng, không quy 

định bắt buộc các khoản đóng góp từ cộng đồng dân cư; tuy nhiên, theo từng dự án, nội 

dung cụ thể, để đa dạng hóa nguồn vốn thực hiện chương trình thì được phép huy động từ 

cộng đồng dân cư nhưng thực hiện trên tinh thần tự nguyện, hợp lý, có tính đến đặc điểm 
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kinh tế xã hội, mức độ khó khăn của từng địa phương (quy định tại các Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ: Số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016, số 1600/QĐ-TTg ngày 

16/8/2016 và số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016). Do vậy, mức đóng góp của cộng đồng 

dân cư có khác nhau ở mỗi chương trình, dự án và mỗi địa phương. 

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

2. Kiến nghị 87: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn xây dựng kè cột mốc 68.2, do phía Trung Quốc đã xây 

dựng kè làm thay đổi dòng chảy, hiện nay dòng nước đang xói mòn sang phía ta, nguy 

cơ làm sạt lở cột mốc nêu trên. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019: 

Hiện tại UBND tỉnh Lai Châu đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuât xây dựng công 

trình Kè gia cố chân cột mốc giới số 68(2) huyện Phong Thổ tại Quyết định số 640/QĐ-

UBND ngày 19/6/2019. Dự kiến khởi công đầu tư xây dựng trong Quý IV năm 2019. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Dự án đã được UBND tỉnh bố trí đủ vốn 1,3 tỷ đồng để thực hiện tại Quyết định số 

1491/QĐ-UBND ngày 29/11/2018; UBND tỉnh đã phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn 

Nhà thầu trong năm 2019. Tuy nhiên, năm 2019, 2020, Ủy ban liên hợp biên giới đất liền 

Trung Quốc chưa phê chuẩn, do vậy việc triển khai các nội  dung tiếp theo của dự án chưa 

thực hiện. Đến nay, mới được phê duyệt, hiện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đang hoàn tất 

thủ tục đề nghị bố trí vốn để triển khai thi công dự án.. 

3. Kiến nghị 88: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị với 

Chính phủ tăng thêm mức vốn vay hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/TTg, 

ngày 10/82015 của Thủ tướng Chính phủ, với mức vay hiện nay 25 triệu đồng/hộ người 

dân khó làm được nhà do không được khai thác gỗ rừng làm nhà ở. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019: 

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 

theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ được 

triển khai thực hiện từ năm 2016 với hình thức cho hộ nghèo vay vốn sửa chữa, làm 

mới nhà ở bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội 

với mức vốn vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ. 
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Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện chương trình, cơ bản các hộ nghèo 

thuộc diện được thụ hưởng chính sách đã tham gia đăng ký vay vốn làm nhà ở theoquy 

định. Tuy nhiên đại đa số ý kiến hộ nghèo cho rằng với mức vốn vay tối đa 25triệu 

đồng/hộ quá ít, không đủ để làm căn nhà đảm bảo các tiêu chí theo quy địnhcủa Bộ Xây 

dựng. Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các huyện đều kiến nghị tỉnh đề xuất Trung ương 

tăng mức vốn vay lên 50-60 triệu đồng/hộ. Xuất phát từ kiến nghị của cử tri, UBND 

tỉnh đã đề xuất Chính phủ và Bộ ngành Trung ương tăng mức hỗ trợ cho vay tối đa từ 

25 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ (tại các Báo cáo: Số 1039/BC-BCĐ ngày 

27/12/2016; số 01/BC-BĐP ngày 05/01/2018 của Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị 

trường bất động sản; số 272/BC-UBND ngày 29/9/2017). 

Chương trình còn hơn 1 năm triển khai thực hiện (đến hết năm 2020), do đó việc tiếp 

tục kéo dài thời gian thực hiện Chương trình và điều chỉnh mức hỗ trợ hiện các địa phương 

đang chờ hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương. Để đảm bảo việc triển khai Chương trình 

đến năm 2020 đạt mục tiêu đề ra, đề nghị các huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động người dân triển khai thực hiện Chương trình theo quy định. 

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

4. Kiến nghị 89: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ 

điều chỉnh giảm mức lãi suất vốn vay theo chương trình “Nước sạch vệ sinh, môi trường” 

bằng lãi suất vay hộ nghèo để tạo điều kiện cho Nhân dân vay vốn. Với mức lãi suất 

0,75%/tháng như hiện nay ngang bằng với mức lãi suất kinh doanh, các hộ nghèo muốn 

được vay vốn nhưng không có khả năng trả lãi suất. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019: 

Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu, sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, tham mưu 

trong thời gian tới. 

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

5. Kiến nghị 90: Cử tri xã Mồ Sì San kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn 

nâng cấp tuyến đường từ xã Dào San đến Sì Lở Lầu để thuận lợi cho giao thông đi lại 

của Nhân dân và giao lưu trao đổi hàng hóa. Hiện nay tuyến đường đã xuống cấp, 

sạt lở nhiều chỗ khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân, đặc biệt vào mùa mưa. 

UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019: 

Tuyến đường trên đã được đầu tư từ những năm trước, qua ảnh hưởng của các mùa 

mưa lũ, nhiều đoạn đã hư hỏng mặt đường, rãnh thoát nước, dẫn đến việc đi lại của người 
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dân gặp khó khăn. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND 

huyện Phong Thổ nghiên cứu, lập danh mục dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường trên, đưa 

vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện đầu tư khi bố trí 

được nguồn vốn. 

Kết quả: Đang sửa chữa, nâng cấp đường 

6. Kiến nghị 91: Cử tri xã Mù Sang kiến nghị Công ty Điện lực Lai Châu xem xét 

bổ sung thêm cột điện của đường dây truyền tải lưới và đổi trạm biến áp công suất lớn 

hơn cho bản Lảng Than, xã Mù Sang. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 2924/PCLC-TTBV&PC 

ngày 10/10/2019: 

Ngày 06/9/2019 Điện lực Phong Thổ đã phối hợp với UBND xã Mù Sang tiến 

hành kiểm tra các hộ sử dụng điện tại bản Lảng Than ĐZ 0,4kV TBA Mù Sang 2, xã 

Mù Sang. Điện áp tại các vị trí cột số 40, 41 cuối tuyến ĐZ 0,4kV Điện áp các pha 225-

230 (V). Do đó điện áp luôn đảm bảo cấp điện cho các hộ sử dụng. Ngoài ra tiến hành 

kiểm tra một số hộ dân từ sau công tơ về phụ tải khách hàng đã cũ, tiết diện nhỏ không 

đảm bảo với công suất sử dụng. 

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

7. Kiến nghị 92: Cử tri xã Sin Suối Hồ kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 

thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quy hoạch các loại 

đất, hiện nay tại bản Trung Hồ, xã Sin Suối Hồ một số hộ dân có diện tích canh tác đất 

trồng lúa, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đối chiếu với bản đồ lại 

nằm trong quy hoạch đất rừng; đồng thời khi quy hoạch diện tích rừng nên để dành 

một số diện tích cho nhân dân có thể khai hoang canh tác sản xuất thêm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Báo cáo số 958/BC-STNMT ngày 

26/9/2019: 

Sau khi nhận được Văn bản số 346/HĐND-VP ngày 27/8/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, ngày 04/9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phong Thổ và UBND xã Sin Suối Hồ 

họp, thống nhất, cụ thể như sau: 

Đối với diện tích đất (khoảng 3,0 ha) của một số hộ dân đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa): Đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, thực hiện rà soát quy hoachh đối với diện 
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tích của một số hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đưa ra khỏi quy 

hoạch lâm nghiệp. Do đó, những hộ có diện tích canh tác đất trồng lúa đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất có thể yên tâm sử dụng và đầu tư, sản xuất. 

Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện rà soát để xác 

lập lại ranh giới quy hoạch 3 loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất 

theo đề cương kỹ thuật, dự toán được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 693/QĐ-

UBND ngày 02/7/2019; trên cơ sở rà soát sẽ xác lập lại ranh giới đất lâm nghiệp, dự 

kiến đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp khoảng 190.000 ha đất có cây bụi và đất trống 

trảng cỏ, diện tích này có khả năng khai thác, quỹ đất này cho mục đích sản xuất nông 

nghiệp (gồm: đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm) để Nhân dân có thể 

khai hoang, sản xuất nông nghiệp. 

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

8. Kiến nghị 93: Cử tri xã Mường So kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem 

xét một số diện tích đất ở, đất nông nghiệp của bản Nậm Cung nằm trong quy hoạch 

khu công nghiệp Mường So nhưng Nhà nước không sử dụng, đề nghị cơ quan chức 

năng tạo điều kiện cho nhân dân được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được 

xây dựng nhà ở đáp ứng nhu cầu tách hộ của các giá đình trong bản. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Báo cáo số 958/BC-STNMT ngày 

26/9/2019: 

Về nội dung này, do khu công nghiệp Mường So chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt nên người sử dụng đất vẫn được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 166 Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy ngày 16/9/2019, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã ban hành Văn bản số 1182/STNMT-ĐĐB đề nghị UBND huyện Phong 

Thổ phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND xã Mường So hướng dẫn 

cử tri xã Mường So thực hiện theo đúng quy định. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND 

ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  

Hiện tại trong khu công nghiệp có 57 hộ dân đang sinh sống ổn định và có nhu cầu 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các phòng, 

ban, chuyên môn kiểm tra, rà soát tổng hợp lên phương án điều chỉnh một phần quy hoạch 
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đất khu công nghiệp Mường So, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định khu đất của 57 

hộ dân thuộc bản Nậm Cung xã Mường So ra khỏi quy hoạch Khu công nghiệp.  

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

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: 09 

1. Kiến nghị 94: Cử tri xã Hoang Thèn kiến nghị: Phân bổ kinh phí phát triển 

sản xuất do UBND xã làm chủ đầu tư từ đầu năm để thuận lợi cho việc hỗ trợ cây con, 

giống cho Nhân dân, đảm bảo khung lịch thời vụ. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

phố chậm nhất trong tháng 01/2020 phải hoàn thành việc xây dựng, thẩm định, trình UBND 

tỉnh phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020. 

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 12/2019, UBND tỉnh đã phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2020 (nội dung hỗ trợ sản xuất) cho các huyện, thành phố (Quyết 

định số 1672/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh). 

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

2. Kiến nghị 95: Cử tri các xã: Sì Lở Lầu, Ma Li Chải, huyện Phong Thổ kiến 

nghị: Quá trình thi công tuyến đường ra Mốc 72 do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm chủ 

đầu tư đã vùi lấp một số diện tích đất sản xuất và khó khăn cho việc đi lại của Nhân 

dân, đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra, giải quyết. 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời (tại Công văn số 1833/BCH-DA 

ngày 25/11/2019) 

Do năm 2019 mưa lớn kéo dài gây sạt lở một số vị trí làm ảnh hưởng đến việc đi lại 

làm nương rẫy của nhân dân trong xã mà không ảnh hưởng đến nương rẫy và tài sản hoa 

mầu của nhân dân. Trong thời gian tới Bộ Chỉ huy BĐBP sẽ yêu cầu đơn vị thi công khắc 

phục các vị trí sụt sạt đảm bảo giao thông thuận lợi cho nhân dân đi lại làm ăn. 

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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Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục các vị 

trí sạt lở trên và đã hoàn thành xong trong tháng 01 năm 2020, đảm bảo giao thông thuận 

lợi cho Nhân dân đi lại. 

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

3. Kiến nghị 96: Cử tri xã Hoang Thèn kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xem xét cho các hộ gia đình trồng cao su tiểu điền được hưởng tiền dịch vụ 

môi trường rừng. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1902/BC- SNN 

ngày 25/11/2019: 

Từ năm 2019 diện tích trồng cây cao su sẽ được chi trả tiền DVMTR khi đáp ứng 

các yêu cầu sau: Có cung ứng DVMTR. Nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp. Đảm 

bảo các tiêu chí thành rừng theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16/11/2018 của Chính phủ., Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chưa rõ, chỉ đưa ra các tiêu chí được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy 

định, trích dẫn văn bản mà không trả lời cụ thể vào nội dung kiến nghị của cử tri được hay 

không được. 

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):  

Giám sát tại UBND huyện Phong Thổ: Đối chiếu các tiêu chí để chi trả dịch vụ môi 

trường rừng theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xã Hoang Thèn có 33,24 

ha trồng cao su tiểu điền đủ điều kiện và đã được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng, 

33,14 ha trồng cao su tiểu điền còn lại không đảm bảo tiêu chí nên không được chi trả tiền 

dịch vụ môi trường rừng. 

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

4. Kiến nghị 97: Cử tri xã Ma Li Pho kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xem xét, giải quyết việc người dân bản Tả Phìn, xã Ma Li Pho không được 

hưởng dịch vụ môi trường rừng của Thủy điện Nậm Cát.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1902/BC- SNN 

ngày 25/11/2019: 

Ngày 22/11/2019, tại Trụ sở làm việc của UBND xã Ma Li Pho huyện Phong Thổ, 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với Ban QLRPH huyện Phong Thổ tổ chức 

buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND xã Ma Li Pho và đại diện nhân dân bản Tả 

Phìn. Tại buổi làm việc đã thống nhất xác định từ năm 2013 đến năm 2018, bản Tả Phìn 
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xã Ma Li Pho huyện Phong Thổ đã được hưởng tiền DVMTR từ nhà máy thủy điện Nậm 

Cát. Từ năm 2019, căn cứ kết quả bảo vệ rừng hàng năm của bản Tả Phìn, sẽ tiếp tục được 

chi trả tiền DVMTR từ nhà máy thủy điện Nậm Cát 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): 

Tháng 5 năm 2020, Nhân dân bản Tả Phìn đã nhận được tiền dịch vụ môi trường 

rừng năm 2019 của Nhà máy thủy điện Nậm Cát. 

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

5. Kiến nghị 98: Cử tri xã Ma Li Pho kiến nghị:Do thay đổi tên gọi của xã từ Ma 

Ly Pho thành Ma Li Pho theo văn bản số 304/UBND-TH ngày 14/3/2019 của UBND 

tỉnh về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh; giấy tờ của 

người dân trước đây mang tên xã Ma Ly Pho, khi thực hiện các thủ tục hành chính gặp 

khó khăn, đề nghị UBND tỉnh xem xét hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phong Thổ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến 

hành rà soát, tổ chức thực hiện chuyển đổi các loại hồ sơ, giấy tờ và tạo điều kiện thuận 

lợi để người dân trên địa bàn xã Ma Li Pho đến chuyển đổi các loại hồ sơ, giấy tờ. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND ngày 

30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

 UBND huyện Phong Thổ đang chỉ đạo rà soát và thực hiện chuyển đổi các loại hồ 

sơ, giấy tờ theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

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

6. Kiến nghị 99: Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh 

phí đền bù, giải phóng mặt bằng tuyến đường Mồ Sì San - Sì Lở Lầu, hiện nay, còn một 

số hộ dân chưa nhận được tiền giải phóng mặt bằng. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

Dự án trên đã hết thời gian thực hiện nên không giải ngân được vốn. Việc chậm chi 

trả tiền bồi thường của dự án thuộc trách nhiệm của UBND huyện Phong Thổ (nguồn vốn 

đã bố trí đủ cho dự án). UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phong Thổ khẩn trương quyết 

toán dự án để chi trả các nội dung còn lại sau quyết toán theo quy định. 
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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): 

Tại thời điểm giám sát các hộ dân kiến nghị vẫn chưa được chi trả tiền bồi 

thường. UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán giá trị, khối lượng 

công việc đã thực hiện. 

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

7. Kiến nghị 100: Cử tri các xã huyện Phong Thổ kiến nghị: UBND tỉnh xem xét, 

nâng mức hỗ trợ nấu ăn cho trẻ Mầm non do hiện nay giá cả thị trường cao hơn nhiều so 

với giá do Sở Tài chính đề nghị. Để thuận lợi cho việc dạy, học của giáo viên và các cháu 

học sinh. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

Hiện nay, định mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh được thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ (bằng 

10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng). UBND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ kiến nghị Chính 

phủ xem xét, điều chỉnh định mức hỗ trợ 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): 

Tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh dự kiến sẽ thảo luận và thông qua Nghị 

quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

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

8. Kiến nghị 101: Cử tri xã Hoang Thèn kiến nghị: Xem xét có chính sách bảo 

tồn và phát triển chữ viết của đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn tỉnh Lai Châu để lưu 

truyền giá trị văn hóa dân tộc. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối 

hợp với các ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND tỉnh chính sách 

hỗ trợ bảo tồn và phát triển văn hoá trong công tác dân tộc nói chung, công tác bảo tồn 

và phát triển chữ viết của các dân tộc nói riêng. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND ngày 

30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 
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Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh. 

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

9. Kiến nghị 102: Cử tri các xã kiến nghị: UBND tỉnh xem xét, nâng mức hỗ trợ 

nấu ăn cho trẻ Mầm non do hiện nay giá cả thị trường cao hơn nhiều so với giá do Sở Tài 

chính đề nghị. Để thuận lợi cho việc dạy, học của giáo viên và các cháu học sinh. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

Hiện nay, định mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh được thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ (bằng 

10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng). UBND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ kiến nghị Chính 

phủ xem xét, điều chỉnh định mức hỗ trợ 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): 

Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh. 

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

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: 08 

1. Kiến nghị 103: Cử tri xã Mường So, huyện Phong Thổ kiến nghị:Đề nghị xem 

xét, giải quyết việc một số hộ dân thôn Tây Sơn góp đất trồng Cao su nhưng khi đo đạc 

cấp giấy chứng nhận không có tên; trong khi một số trường hợp không có đất lại có tên 

trong danh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu trả lời tại Công văn số 125/CSLC-QLKT 

ngày 10/4/2020: 

Dựa trên GCNQSDĐ của các hộ dân mà Công ty được phòng TNMT và chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Thổ bàn giao để soạn thảo và ký kết 

hợp đồng với các hộ dân góp đất thì các hộ thôn Tây Sơn chưa được bàn giao 

GCNQSDĐ. Vì vậy, đối với 3 trường hợp ông Vùi Văn Trê, bà Phìn Thị Sơi, bà Tô Thị 

Loan phía Công ty không có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và không có Hợp 

đồng góp đất giữa Công ty và 3 hộ 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): 
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UBND huyện Phong Thổ đã thành lập đoàn công tác làm việc với UBND xã Mường 

So và họp với các hộ dân giải thích, làm rõ nội dung 03 trường hợp: Ông Vùi Văn Trê, bà 

Phìn Thị Sơi, bà Tô Thị Loan có tên trong danh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

là do các hộ trên là 3/10 hộ nghèo của xã thiếu đất sản xuất được UBND xã Mường So đề 

nghị UBND huyện Phong Thổ nhất trí cho chia đất rừng sản xuất của Công ty Lan Anh trả lại 

cho xã (mỗi hộ 03 ha để góp đất trồng cao su).  

Hiện nay các hộ ở thôn Tây Sơn đang được rà soát, thống kê để cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và sẽ được cấp trong thời gian tới khi hoàn tất các thủ tục. 

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

2. Kiến nghị 104: Cử tri xã Tung Qua Lìn kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quan tâm xem xét xây dựng 2 tuyến kênh mương Làng Dào Chù và kênh 

mương bản Sì Cù Thình (tưới tiêu khoảng 10ha); sửa chữa kênh mương thủy lợi Lùng 

Pồ, Khấu Măng, Hán Đu, Cò Ký, Căng Ký đã bị xuống cấp, hư hỏng do mưa lũ năm 

2018.  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Công văn số 469/SNN-

TL ngày 13/3/2020: 

- Về đề nghị đầu tư xây dựng tuyến kênh mương Làng Dào Chù, Sì Cù Thìn: UBND 

xã Tung Qua Lìn hiện đã đưa vào danh mục đăng ký với huyện trong kế hoạch đầu tư giai 

đoạn 2021 - 2025.  

- Về đề nghị sửa chữa kênh mương thủy lợi Lùng Pồ, Khấu Măng, Hán Đu, Cò Ký, 

Căng Ký xã Tung Qua Lìn: Để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất, UBND huyện Phong 

Thổ đã khắc phục tạm công trình để dẫn nước tưới. Về lâu dài cần phải khắc phục sửa 

chữa kiên cố công trình.Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ phối hợp với 

UBND huyện xem xét, sớm đề xuất sửa chữa các công trình 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): 

Tại thời điểm giám sát, các công trình thủy lợi Lùng Pồ, Khấu Măng, Hán Đu, Cò 

Ký, Căng Ký xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ đã được khắc phục, sửa chữa, tạm thời 

đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020.  

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

3. Kiến nghị 105: Cử tri thị trấn Phong Thổ kiến nghị: Công trình thủy lợi Tùng So 

dài 300m. Hiện tại cuối tuyến công trình có nhiều loại rác thải gây mất vệ sinh môi trường. 
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Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đầu tư thêm đoạn qua thôn Thống 

Nhất để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất và hạn chế rác thải gây ô nhiễm môi trường. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Công văn số 469/SNN-TL 

ngày 13/3/2020: 

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông tỉnh 

tăng cường kiểm tra, nạo vét, làm sạch tuyến kênh đất đảm bảo tưới tiêu; đồng thời phối hợp 

với các cấp chính quyền huyện, xã tuyên truyền đến người dân xả rác đúng nơi quy định và 

có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xả rác vào công trình thủy lợi.  

Về việc xem xét đầu tư thêm đoạn qua thôn Thống Nhất để đảm bảo nước tưới tiêu, 

Công ty TNHH MTV quản lý thủy nông tỉnh dự kiến lập danh mục đề xuất chủ trương đầu 

tư năm 2021. Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông tỉnh đã tiến hành nạo vét tuyến 

kênh đất, đảm bảo tưới tiêu. Việc đầu tư kiên cố đoạn qua thôn Thống Nhất, công ty đã 

lập chủ trương đầu tư năm 2021 tại văn bản số 144/BC-CTQLTN ngày 19/6/2020. 

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

4. Kiến nghị 106: Cử tri xã Mường So kiến nghị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

Thủy nông Lai Châu bố trí kinh phí xây dựng bổ sung kè Đom Đang tại bản Vàng Bâu 

để tránh nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến diện tích canh tác của người dân. 

Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời tại Công 

văn số 27/CTQLTN-KHKT ngày 17/02/2020: 

Việc kiến nghị của cử tri xây dựng kè bảo vệ diện tích cần nguồn kinh phí rất lớn, 

việc này vượt quá khả năng của công ty. Sau khi kết thúc sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 

2020 Công ty sẽ phối hợp với UBND xã Mường So, bản Vàng Bâu kiểm tra đập rọ đá 

hướng dòng các công trình trên. Nếu phát hiện rọ đá hướng dòng nào bị trôi, hỏng hoặc 

cần bổ sung kéo dài Công ty sẽ tiến hành lắp đặt bổ sung rọ đá. 

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): 

Qua kiểm tra thực địa, đoàn giám sát cho rằng: KN của cử tri rất chính đáng, tuy 

nhiên diện tích sản xuất cần xây kè bảo vệ không lớn (khoảng 01 ha), kinh phí đầu tư 

lớn, cần xem xét kỹ khi quyết định đầu tư. 

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

 5. Kiến nghị 107: Cử tri Thị trấn Phong Thổ:“Kiến nghị Sở Giao thông vận tải 

nâng cấp mở rộng rãnh thoát nước trục đường Quốc lộ 4D khu vực Trung tâm thị trấn 

để đảm bảo thoát nước tốt khi mùa mưa xuống”. 
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 Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 339/BC-SGTVT ngày 17/3/2020: 

Hệ thống thoát nước từ các đường nhánh do UBND huyện Phong Thổ làm chủ 

đầu tư chưa được thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát nước dọc hiện có của QL.4D, 

dẫn đến vào mùa mưa nước tràn chảy ra mặt đường gây mất ATGT và vệ sinh môi 

trường xung quanh. 

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 01/2020, UBND huyện Phong Thổ đã hoàn thành đấu nối hệ thống thoát 

nước từ các đường nhánh vào hệ thống thoát nước Quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Phong 

Thổ, đảm bảo thoát nước, không bị chảy tràn ra mặt đường. 

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

6. Kiến nghị 108: Cử tri xã Mường So: “Hiện nay tuyến đường Mường So - Thèn 

Sin chưa được bố trí đầy đủ rãnh thoát nước dẫn đến tình trạng nước ứ đọng làm ảnh 

hưởng đến chất lượng đường và giao thông đi lại của Nhân dân. Đề nghị Sở Giao thông 

vận tải xem xét, bố trí kinh phí thi công rãnh thoát nước tại các đoạn còn thiếu”. 

 Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 339/BC-SGTVT ngày 17/3/2020: 

 Năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án sửa chữa 

mặt đường, hệ thống thoát nước ĐT.130 đoạn Km12-Km28+750 (San Thàng - Thèn 

Sin - Bản Mấn - Mường So). Tuy nhiên sau đó UBND tỉnh có chủ trương nâng cấp 

tuyến đường trên. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh việc đầu tư bị chồng chéo, Sở 

Giao thông vận tải đã đề nghị UBND tỉnh dừng sửa chữa để thực hiện việc nâng cấp 

cải tạo. Hiện nay UBND tỉnh đang thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện (Quyết 

định số 610/QĐ-UBND ngày 11/6/2019). 

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 Sở Giao thông vận tải. 

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

7. Kiến nghị 109: Cử tri xã Vàng Ma Chải:“Kiến nghị Sở Giao thông vận tải tiếp 

tục nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Tỉnh lộ 132: Sì Lở Lầu - Dào San nhằm đáp ứng 

giao thông đi lại người dân được thuận lợi hơn”. 

 Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 339/BC-SGTVT ngày 17/3/2020: 
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 Dự án sửa chữa đường Tỉnh lộ 132 (Ngã ba Khổng Lào - Trung tâm xã Sì Lở Lầu) 

đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo Nghiên cứu khả 

thi tại Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Hiện Sở Giao thông vận tải đang 

triển khai các thủ tục để tiến hành sửa chữa trong năm 2020. 

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 Sở Giao thông vận tải. 

Kết quả: Đang sửa chữa, nâng cấp đường 

8. Kiến nghị 110: Cử tri thị trấn Phong Thổ đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem 

xét tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp Sa nhân tím cho người dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 05/05/2020: 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp 

với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện giới thiệu các tổ chức, cá nhân liên kết với 

Nhân dân trong sản xuất, thu mua và chế biến sản phẩm cây Sa nhân trên địa bàn tỉnh.  

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các ngành, giới thiệu đến các doanh 

nghiệp, hợp tác xã thu mua sản phẩm Sa nhân tím cho người dân thông qua các hội 

nghị, buổi làm việc với các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-

19 nên việc thu mua sản phẩm sa nhân còn chưa ổn định. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo huyện Phong Thổ, phối hợp với các tổ 

chức, cá nhân liên kết với Nhân dân trong sản xuất, thu mua và chế biến sản phẩm cây 

Sa nhân trên địa bàn. 

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: 03 

1. Kiến nghị 111: Cử tri bản Lùng Than, xã Mù Sang đề nghị Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh giải quyết dứt điểm bồi thường dân sự vụ việc bà Phàn San Mẩy bị Phàn Lao 

Lở, sinh năm 1996 giết ngày 20/6/2019 tại bản Lùng Than - xã Mù Sang, gia đình bà 

Phàn San Mẩy hiện nay vẫn chưa nhận được bồi thường của Phàn Lao Lở. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh trả lời (tại Công văn số 287/CTHADS -VP ngày 

30/6/2020): 
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Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, 

bổ sung năm 2014) thì: Những bản án, quyết định sau đây của Toà án cấp sơ thẩm 

được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị: “a) Bản án, quyết định 

về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ 

cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh 

thần, nhận người lao động trở lại làm việc”. Do đó Bản án số 31/2019/HSST ngày 

19/11/2019 của TAND tỉnh Lai Châu có thể được yêu cầu thi hành ngay kể từ ngày 

người được thi hành án, người phải thi hành án nhận được bản án. Tuy nhiên, đến thời 

điểm hiện tại Cục THADS tỉnh Lai Châu vẫn chưa nhận được đơn yêu cầu thi hành án 

của người được thi hành án, người phải thi hành án. Vì vậy Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Lai Châu không có căn cứ để thụ lý, ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành 

viên tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ 

(tháng 10/2020): 

Cử tri nhất trí với trả lời của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đến thời điểm giám 

sát, gia đình bị hại vẫn chưa nhận được bồi thường của Phàn Lao Lở. 

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

2. Kiến nghị 112: Cử tri huyện Phong Thổ kiến nghị: UBND tỉnh nghiên cứu bố 

trí kinh phí nâng cấp tuyến đường Sì Lở Lầu - Mồ Sì San và tuyến đường đi mốc 75, 76 

xã Sì Lở Lầu để Nhân dân đi lại được thuận lợi. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 03/7/2020): 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Phong Thổ, UBND tỉnh đã giao sở 

Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-

2025, xem xét thứ tự ưu tiên để đầu tư các tuyến đường trên. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ 

(tháng 10/2020): 

Tuyến đường Sì Lở Lầu đi Mồ Sì San của huyện Phong Thổ đã có trong Kế hoạch 

vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (đang trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định). 

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

3. Kiến nghị 113: Cử tri xã Mù Sang, huyện Phong Thổ kiến nghị: Quá trình xây 

dựng kè tại mốc 69 đã ảnh hưởng đến diện tích đất ruộng của một số hộ gia đình; sau 

khi xây dựng xong, chủ đầu tư đã có bảng kê chi tiền hỗ trợ đền bù nhưng đến nay các 

hộ dân vẫn chưa được đền bù, đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng giải quyết và trả 

lời thỏa đáng cho các hộ có liên quan. 
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Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời (tại Công văn số 1318/BCH - TM 

ngày 02/7/2020) 

Công trình kè bảo vệ cột Mốc số 69 (3) trên địa bàn xã Mù Sang, huyện Phong 

Thổ được UBND tỉnh đầu tư xây dựng từ năm 2012, đến năm 2014 công trình đã hoàn 

thành. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự án Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp 

với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ để triển khai thực hiện công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng.  

Trong thời gian chờ quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt 

bằng, đơn vị thi công đã chủ động thương thảo với các hộ gia đình có đất nằm trong 

diện giải tỏa để thi công công trình kịp tiến độ. Do tiến độ lập phương án, dự toán bồi 

thường giải phóng mặt bằng chậm, đến ngày 13/12/2016 UBND huyện Phong Thổ mới 

ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư 

công trình kè bảo vệ cột Mốc số 69 (3) với tổng mức bồi thường hỗ trợ, tái định cư là 

687.000.000đ (sáu trăm, tám mươi bảy triệu đồng). 

Ngày 12/5/2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã có Tờ trình số 953/TTr-BCH báo cáo 

UBND tỉnh về việc xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè bảo vệ 

cột Mốc số 69 (3) và đề nghị UBND tỉnh bố trí bổ sung số tiền còn thiếu của dự án để 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Khi 

được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán và bố trí số vốn còn thiếu của Dự án, Bộ Chỉ 

huy BĐBP tỉnh sẽ phối hợp UBND huyện Phong Thổ tiến hành chi trả, hỗ trợ tiền đền 

bù cho các hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng công trình Kè 

bảo vệ cột Mốc số 69 (3) theo đúng quy định. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ 

(tháng 10/2020): 

Đến thời điểm cuối tháng 11/2020, UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt quyết toán và 

bố trí bổ sung kinh phí còn thiếu của công trình. 

Kết quả: 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: 6 

 1. Kiến nghị 114: Cử tri thị trấn Phong Thổ kiến nghị: Hiện nay bệnh nhân bị 

các bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp… hằng tháng phải xuống Bệnh viện đa 

khoa tỉnh để được cấp, phát thuốc. Do sức khoẻ không đảm bảo, việc di chuyển gặp 

nhiều khó khăn, cử tri thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ đề nghị các đối tượng nêu 

trên được cấp, phát thuốc tại Trung tâm Y tế cấp huyện để thuận lợi cho việc điều trị 

của người bệnh.  
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Sở Y tế trả lời (tại Công văn số 1373/SYT-NVY ngày 07/9/2020): 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế về việc Quy 

định gói dịch vụ cơ bản cho tuyến y tế cơ sở; Công văn số 880/SYTNVY ngày 

17/6/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện quản lý, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường 

theo nguyên lý y học gia đình tại trạm y tế; Căn cứ danh mục chuyên môn kỹ thuật của 

Trung tâm Y tế các huyện/thành phố đã được Sở Y tế phê duyệt. Căn cứ các văn bản 

trên, Trung tâm Y tế các huyện/thành phố được phép thực hiện khám, điều trị, cấp phát 

thuốc cho bệnh nhân mắc đái tháo đường, tăng huyết áp và một số bệnh mạn tính khác 

theo đúng chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm Y tế các huyện/thành phố đã được Sở Y tế 

phê duyệt. 

 Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đã thực hiện cấp thuốc định kỳ cho 

người bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên, do Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ chưa nghiên 

cứu kỹ các văn bản hướng dẫn chỉ đạo nên còn lúng túng chưa thực hiện triển khai cấp 

thuốc định kỳ cho người bệnh đái tháo đường nên người bệnh hàng tháng vẫn phải lên 

tuyến tỉnh để khám và lấy thuốc. Sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

Phong Thổ sẽ thực hiện cấp thuốc định kỳ cho người bệnh đái tháo đường tại Trung 

tâm Y tế huyện từ ngày 01/10/2020. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ 

(tháng 10/2020): 

Trung tâm y tế huyện Phong Thổ đã cấp thuốc định kỳ cho người bị bệnh đái tháo 

đường tại Trung tâm y tế huyện từ ngày 01/10/2020. 

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

 2. Kiến nghị 115: Cử tri xã Nậm Xe kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại việc cấp phép 

đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn các xã, hiện nay một số công trình đang đầu 

tư xây dựng ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân (Thủy điện Nậm Pạc) và 

nguy cơ thiếu nước sản xuất khi các công trình hoàn thành đi vào khai thác. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 09/10/2020): 

Việc cấp phép đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh được các nhà đầu 

tư xem xét, tính toán, có phương án và cam kết đảm bảo đủ nhu cầu nước cho canh tác 

nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân vùng hạ lưu; được các cơ quan chuyên môn của 

tỉnh, huyện kiểm tra, đánh giá trước khi UBND tỉnh phê duyệt. Trong quy trình vận hành 

hồ chứa các công trình thủy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã yêu cầu bắt buộc 

các chủ đầu tư công trình thủy điện phải ưu tiên cao nhất cho nước sinh hoạt và nước sản 

xuất cho nông nghiệp. Trên cơ sở đó UBND huyện Phong Thổ, các sở, ngành chức năng 

có trách nhiệm giám sát chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo quy định. 
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Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng 

cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, vận hành các công trình thủy điện để đảm 

bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ 

(tháng 10/2020): 

Cử tri nhất trí với trả lời của UBND tỉnh. 

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

3. Kiến nghị 116: Cử tri xã Sin Suối Hồ kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí nâng 

cấp và mở rộng đường giao thông từ Thành phố Lai Châu đến Trung tâm xã Sin Suối 

Hồ để phục vụ phát triển du lịch 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 09/10/2020): 

 Đối với đoạn từ thành phố Lai Châu đi Thèn Sin: Đoạn này nằm trong dự án Nâng 

cấp đường Tỉnh lộ 130 (San Thàng - Thèn Sin - Mường So) được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 23/9/2020. Hiện nay, dự án đang được hoàn thiện 

các thủ tục, hồ sơ để tiến hành khởi công.  

Đối với đoạn từ Thèn Sin đi Sin Suối Hồ: Đoạn này đã được UBND tỉnh báo cáo 

Tỉnh ủy về phương án đầu tư; trong giai đoạn 2021-2025 sẽ thực hiện nâng cấp dự án 

với quy mô đường cấp VI miền núi, đảm bảo giao thông đi lại của người dân và phát 

triển du lịch xã Sin Suối Hồ. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ 

(tháng 10/2020): Cử tri nhất trí với trả lời của UBND tỉnh. 

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

4. Kiến nghị 117: Cử tri xã Sin Suối Hồ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

xem xét có ý kiến với các đơn vị viễn thông trên địa bàn đầu tư xây dựng trạm phát 

sóng di động cho khu vực bản Sàng Mà Pho, xã Sin Suối Hồ để đáp ứng nhu cầu về 

thông tin của người dân và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương. 

 Sở Thông tin và Truyền thông trả lời (tại Công văn số 1396/STTTT-

BCVTCNTT ngày 25/9/2020): 

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa 

bàn tỉnh 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 bản Sàng Mà 

Pho, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. 

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát và kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu, VNPT Lai Châu đã có phương án xây dựng từ tháng 03/2020, tại khu vực 
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Bản Sàng Mà Pho, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ nhằm mở rộng vùng phủ sóng di 

động. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nên VNPT Lai 

Châu chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư trong năm 2020 và dự kiến sang năm 2021 sẽ triển 

khai thực hiện. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ 

(tháng 10/2020): Cử tri nhất trí với trả lời Sở Thông tin và Truyền thông. 

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

5. Kiến nghị 118: Cử tri các xã Nậm Xe, Sin Suối Hồ kiến nghị Công ty Điện lực 

Lai Châu đầu tư bổ sung dự án cấp điện sinh hoạt cho các nhóm hộ: Nhóm hộ khu vực 

Hoàng Trù Văn thuộc bản Trảng Phàng (47 hộ), nhóm hộ khu vực Tung Qua Lìn thuộc 

bản Căn Câu xã Sin Suối Hồ (12 hộ); nhóm hộ khu vực Po Cang thuộc bản Hoàng Liên 

Sơn 2 xã Nậm Xe (11 hộ). 

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 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. 
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Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ (tháng 

10/2020): Bộ Công thương đã có văn bản nhất trí cho chuyển giai đoạn 2021 - 2025. 

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

6. Kiến nghị 119: Cử tri xã Pa Vây Sử kiến nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra 

chất lượng thi công tuyến đường tỉnh lộ 132 (đoạn từ Dào San đi Sì Lở Lầu). Hiện nay, 

một số điểm sau khi tu sửa đã xuống cấp do chất lượng thi công không đảm bảo. 

Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Báo cáo số 1380/BC-SGTVT ngày 

07/9/2020): 

Tuyến ĐT.132 (đoạn từ Dào San - Sì Lở Lầu), Sở GTVT được UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ quản lý từ tháng 10/2019. Sau khi nhận bàn giao, Sở GTVT mới chỉ thực hiện 

công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và thực hiện đảm bảo giao thông trong mùa 

mưa lũ. Còn việc sửa chữa đoạn tuyến trên đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước tháng 

10/2019, do UBND huyện Phong Thổ làm chủ đầu tư, do vậy công tác kiểm tra chất 

lượng công trình thuộc thẩm quyền UBND huyện Phong Thổ. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ 

(tháng 10/2020):  

Qua giám sát thực tế, tuyến đường Tỉnh lộ 132 (đoạn từ Dào San đi Sì Lở Lầu) đã 

xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 

đề giao thông đi lại được thuận lợi. 

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

 

XIX. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị:  

1. Kiến nghị 120: Cử tri xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ kiến nghị: Hệ thống 

rãnh thoát nước tại Km4 Quốc lộ 100 (Đoạn qua bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn) 

thấp hơn vị trí cống thoát nên nước không thoát, ứ đọng, ảnh hưởng đến môi trường 

sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với đơn vị quản lý Quốc lộ 100 và 

các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469BC-UBND ngày 10/12/2020: 

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải kiểm tra hiện trường đoạn rãnh dọc 

theo ý kiến của cử tri nêu trên. Hiện trạng rãnh nằm phía bên trái tuyến Quốc lộ 100, 

có tiết diện hình thang, kết cấu bằng đá hộc xây vữa xi măng, bị lún võng cục bộ nên 
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nước không thoát được, gây ứ đọng, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; Sở Giao 

thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ thường xuyên nạo vét, khơi 

thông. UBND tỉnh sẽ yêu cầu Sở Giao thông vận tải sớm báo cáo Bộ Giao thông vận 

tải có kế hoạch sửa chữa, khắc phục trong thời gian sớm nhất. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021: 

Trong tháng 5 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo đề nghị Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam cho chủ trương sửa chữa để khắc phục xử lý. 

2. Kiến nghị 121: Cử tri xã Ma Li Pho kiến nghị: Theo Nghị quyết số 

14/2020/NQ-HĐND, ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh, chức danh cô đỡ thôn bản không 

còn, trong khi nhiều bản khó khăn về công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, 

để đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản và 

Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức 

năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp tục 

có chế độ chính sách cho cô đỡ thôn bản. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469BC-UBND ngày 10/12/2020: 

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2013/TT-BYT, trong 

đó quy định mỗi thôn, bản có từ 01 - 02 nhân viên y tế thôn, bản: 01 nhân viên y tế thực 

hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, 01 nhân viên y tế thực hiện công tác chăm 

sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (gọi là cô đỡ thôn, bản). Tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 

14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh đã quy định số lượng và chế độ, 

chính sách đối với nhân viên y tế đảm bảo theo quy định của Trung ương. 

XVIII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị:  

1. Kiến nghị 122: Cử tri xã Dào San kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông 

Vận tải xem xét, cắm biển cấm đỗ ở khu vực chợ Dào San thuộc Tỉnh lộ 132 để quản lý 

lòng lề đường và đảm bảo giao thông đi lại của Nhân dân tại khu vực chợ. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND xã Dào San kiểm tra thực tế hiện 

trường, việc kiến nghị của cử tri là cần thiết, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị 

quản lý đường bộ khẩn trương thực hiện cắm bổ sung 02 biển báo cấm đỗ xe theo thời 

gian tại khu vực hai đầu chợ. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của việc cắm biển, UBND 
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huyện Phong Thổ, UBND xã Dào San tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các lực lượng chức 

năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về dừng, đỗ, vi phạm các quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

2. Kiến nghị 123: Cử tri xã Tung Qua Lìn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao 

thông Vận tải tăng cường giám sát kỹ thuật đoạn đường Dào San - Tung Qua Lìn thuộc 

tỉnh lộ 132 đang sửa chữa, nâng cấp. Hiện tại nhà thầu thi công chất lượng không đảm 

bảo, tưới ít nhựa đường, vệ sinh mặt đường trước khi rải nhựa không sạch nhiều vị trí 

mặt đường mới thi công đã hỏng. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

Năm 2020, Sở Giao thông Vận tải thực hiện sửa chữa đoạn đường Dào San - 

Tung Qua Lìn thuộc Đường tỉnh 132. Trong quá trình nhà thầu triển khai thi công, đơn 

vị tư vấn giám sát đã giám sát công trình thi công đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất 

lượng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên sau khi thi công xong, công 

trình có xuất hiện một số vị trí hư hỏng bong tróc cục bộ mặt đường tại đoạn 

Km30+200-Km30+220 (20m) và đoạn Km31+800-Km31+810 (10m). Sở Giao thông 

vận tải đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân hư hỏng là do có 

những hôm thời tiết thay đổi đột ngột (thời tiết lạnh, sương mù, nhiệt độ môi trường 

xuống thấp) nên công tác lu mặt đường gặp nhiều khó khăn, nên nhựa đường chưa kịp 

thấm bám vào đá, khi có xe tải trọng lớn đi qua gây ra các vệt hư hỏng bong tróc cục 

bộ mặt đường. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo nhà thầu thi công tiến hành khắc phục 

sửa chữa các vị trí hư hỏng cục bộ nêu trên, đến nay công tác sửa chữa đã hoàn thành. 

3. Kiến nghị 124: Cử tri xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ kiến nghị: Hiện nay, tỉnh 

đang thực hiện xã hội hóa tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm; tiền công tiêm 

phòng do các gia đình trực tiếp chi trả cho cán bộ thú y. Tuy nhiên nhiều hộ không có 

tiền trả công tiêm nên từ chối tiêm phòng; tiền công tiêm theo quy định cũng ở mức lẻ, 

(ví dụ tiêm phòng lợn, de cừu: Mũi đầu 2.600đ - 2.900đ/lần/con, từ mũi thứ hai 1.700đ 

- 1.900 đ/lần/con) khó khăn khi thanh toán, đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ tiền 

công tiêm phòng vaccine để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả hơn. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

- Về nội dung công tiêm phòng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có chính sách 

hỗ trợ công tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm, thực hiện xã hội hóa. UBND 

huyện Phong Thổ chỉ đạo xã Nậm Xe tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân 

về lợi ích tiêm phòng dịch cho gia súc, gia cầm để tích cực tham gia. Trong thời gian 

tới, các cơ quan chuyên môn tỉnh cùng UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, 
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đánh giá xem xét nội dung trên khi xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 để trình HĐND trong tháng 9 năm 2021. 

- Về khung giá tiền công tiêm phòng: Khung giá tiền công tiêm phòng được quy 

định tại phụ lục 1 của Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, Chẩn đoán 

Thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. 

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. 

______________________ 

 

 

 


