
HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT ĐẾN SAU KỲ 
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- Tổng số kiến nghị: 55 

 

 I. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT, TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI 

HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

 Tổng số kiến nghị: 13 

1. Kiến nghị 01: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc 

tổ chức triển khai duy tu bảo dưỡng tuyến đường liên huyện Thèn Sin - Mường So 

(Phong Thổ); hiện tại, nhiều đoạn trên tuyến bị hư hỏng, sạt lở gây khó khăn cho 

việc tham gia giao thông của Nhân dân và tu sửa, nâng cấp tuyến đường liên xã 

Bình Lư - Nà Tăm - Bản Bo. 

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

Tuyến đường Thèn Sin - Mường So là tuyến đường do UBND huyện Tam 

Đường quản lý khai thác. Tuy nhiên, UBND huyện Tam Đường đã có văn bản đề 

nghị UBND tỉnh bàn giao tuyến đường sang cho Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận 

quản lý, khai thác và bảo dưỡng thường xuyên. 

UBND tỉnh Lai Châu đã có Công văn số 864/UBND-XD ngày 19/5/2016 

giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu về việc tiếp nhận, quản lý và khai thác sử 

dụng tuyến đường. Ngày 25/5/2016, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 

546/SGTVT-QLGT đề nghị UBND huyện Tam Đường hoàn tất các nội dung còn 

tồn tại và các thủ tục có liên quan để bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, 

song đến nay UBND huyện Tam Đường vẫn chưa có ý kiến phản hồi. 

UBND tỉnh giao UBND huyện Tam Đường khẩn trương hoàn tất các thủ tục 

theo nội dung yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải để bàn giao tuyến đường về Sở Giao 

thông Vận tải quản lý, khai thác. Trước mắt, trong thời gian chờ bàn giao, UBND 

huyện Tam Đường cân đối từ nguồn vốn bảo trì được phân bổ hàng năm cho huyện 

để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, đặc biệt là 

trong mùa mưa lũ. 

                                           
1 Nội dung trả lời cập nhật đến ngày 31/5/2021 
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Đối với nội dung tu sửa, nâng cấp tuyến đường liên xã Bình Lư - Nà Tăm - 

Bản Bo: Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Tam Đường tổ chức kiểm tra đánh giá 

chi tiết hiện trạng; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan 

báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý đảm bảo việc đi lại của Nhân 

dân được thuận lợi. 

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

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

- Tuyến đường Thèn Sin - Mường So có chiều dài 18,75km do UBND huyện 

Tam Đường làm chủ đầu tư, hiện nay đã thi công đạt 95% khối lượng, UBND huyện 

cam kết hoàn thành công trình trước 31/12/2016 và hoàn thiện hồ sơ bàn giao về 

Sở Giao thông vận tải quản lý trong Quý I/2017. 

- Đối với tuyến đường liên xã Bình Lư - Nà Tăm - Bản Bo đã được Sở Giao 

thông vận tải phối hợp với UBND huyện khảo sát và đang trình UBND tỉnh đưa 

vào Đề án phát triển giao thông, giai đoạn 2016-2020.  

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

2. Kiến nghị 02: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem 

xét, quyết định đầu tư xây cầu qua đập tràn (Km số 3 đoạn từ thành phố Lai Châu 

đến xã Thèn Sin) thường xuyên bị chia cắt do mưa lũ. 

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

Tuyến đường Thèn Sin – Mường So hiện đang trong quá trình bàn giao từ 

huyện Tam Đường về Sở Giao thông Vận tải quản lý. Sau khi tuyến đường bàn giao 

xong, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ngành có 

liên quan khảo sát, làm rõ sự cần thiết, hiệu quả đầu tư của dự án báo cáo UBND 

tỉnh để xem xét chủ trương đầu tư. 

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

3. Kiến nghị 03: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc 

tu sửa công trình thủy lợi Thèn Sin (Công trình này do Công ty Cổ phần Thủy nông 

tỉnh Lai Châu quản lý), hiện nay nhiều đoạn bị hư hỏng, dò nước không đảm bảo 

nước tưới cho sản xuất. 

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

Qua kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi Thèn Sin cho thấy công trình đã 

xuống cấp, hiện tại một số đoạn kênh bị xói gây rò rỉ mất nước. Tuy nhiên, do đang 

trong thời vụ sản xuất lúa Mùa, nguồn nước trên suối lớn và được bổ sung thường 

xuyên bằng nước mưa nên thực tế toàn bộ bãi tưới từ đầu vụ sản xuất đến thời điểm 
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hiện tại đều đủ nước sản xuất. Công ty TNHH MTV Quản lý Thuỷ nông đã tổ chức 

kiểm tra cùng UBND xã và thống nhất sau khi Nhân dân thu hoạch xong vụ Mùa sẽ 

tiến hành sửa chữa để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017. 

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

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

Qua kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, công 

trình đã xuống cấp, một số đoạn kênh bị hỏng. Sau khi cử tri kiến nghị, Công ty TNHH 

MTV Quản lý Thuỷ nông đã phối hợp với UBND xã Thèn Sin kiểm tra thực tế. Ngày 

06/10/2016, Công ty đã ban hành quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán sửa chữa, nạo 

vét cụm công trình thủy lợi huyện Tam Đường chuẩn bị cấp nước vụ đông xuân 2016-

2017 (Quyết định số 226/QĐ-CTQLTN), trong đó có công trình thủy lợi Thèn Sin và 

cam kết hoàn thành trước 31/12/2016. 

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

4. Kiến nghị 04: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm đơn kiến nghị của một số hộ dân bản Lao Tỷ Phùng, xã Nùng Nàng 

về việc khi thi công tuyến đường Nùng Nàng - Nậm Tăm (đoạn từ thành phố Lai 

Châu đến Nùng Nàng) đã làm đất đá trôi, vùi lấp khoảng 3 ha diện tích đất ruộng 

nương của các hộ dân.  

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh đo đạc 

và bồi thường cho Nhân dân xong, tuy nhiên đến nay do mưa lớn đất đá tiếp tục 

trôi làm vùi lấp nương của một số hộ dân; UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA Bồi 

thường di dân tái định cư tỉnh tiếp tục đo đạc và bồi thường bổ sung cho các hộ bị 

ảnh hưởng trong năm 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)  

Qua giám sát, Ban QLDAĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đã phối hợp với 

các hộ dân kiểm tra thực tế và chỉ đạo đơn vị thi công (Doanh nghiệp Mạnh Quân) san 

ủi, khắc phục diện tích đất sản xuất bị đất, đá vùi lấp cho 02 hộ dân; số diện tích còn lại 

chưa được khắc phục, Ban Quản lý dự án cam kết tiếp tục yêu cầu nhà thầu phối hợp 

với UBND xã kiểm tra và có biện pháp khắc phục cho nhân dân, xong trước 31/12/2016. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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5. Kiến nghị 05: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp 

kinh phí để đầu tư hạ tầng khu dãn dân của xã Nùng Nàng gồm các bản: Sáy San 

1, Sáy San 2, Sáy San 3 và bản Nùng Nàng, hiện nay có 67 hộ nằm trong vùng nguy 

cơ sạt lở. 

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

Do nhu cầu đầu tư các dự án sắp xếp dân cư, dãn dân trên địa bàn tỉnh rất 

lớn, hiện nay nguồn ngân sách Trung ương phân bổ cho địa phương và ngân sách 

của tỉnh chưa thể đảm bảo cân đối để triển khai di chuyển dân ra khỏi các vùng, 

điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh; mặt khác dự án phải nằm trong quy hoạch 

sắp xếp dân cư và bố trí được nguồn vốn mới được triển khai thực hiện. Trường 

hợp các bản: Sáy San 1, Sáy San 2, Sáy San 3 và bản Nùng Nàng nằm trong vùng 

có nguy cơ sạt lở, UBND huyện Tam Đường kiểm tra, báo cáo Sở Nông nghiệp và 

PTNT để thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện. 

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

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

Qua giám sát, việc xem xét đề nghị giãn dân thuộc các bản trên đã được UBND 

huyện Tam Đường thực hiện và trình UBND tỉnh xin chủ trương từ năm 2015. Tuy 

nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, dự án chưa được thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh, hiện nay UBND huyện đang tổ chức khảo sát lại để trình Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định 

trong thời gian tới. 

UBND huyện Tam Đường trả lời tại Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 

11/5/2021: 

Hạ tầng khu giãn dân của xã Nùng Nàng được UBND huyện Tam Đường 

phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông liên bản Sáy 

San – Lao Tỷ Phùng xã Nùng Nàng huyện Tam Đường. Trong đó thực hiện san nền 

khu dân cư gồm 65 lô với tổng diện tích 26.000m2, mỗi lô với diện tích san nền 

400m2, kích thước lô là 20x20m2. Sau khi thực hiện các thủ tục đầu tư, Ban QLDA 

huyện phối hợp với các bên liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại 

khu giãn dân xã Nùng Nàng. Các cơ quan ban ngành, đoàn thể từ huyện, xã, bản đã 

vào cuộc vận động nhiều lần, song một bộ phận nhân dân không đồng ý, đặc biệt 

là 08 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện hạng mục san nền giãn dân. Do đó, 

UBND huyện Tam Đường phải phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

công trình chỉ thực hiện đầu tư hạng mục đường giao thông liên bản Sáy San - Lao 

Tỷ Phùng xã Nùng Nàng. Hạng mục san nền khu dân cư không triển khai thực hiện 
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6. Kiến nghị 06: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty 

cấp nước Lai Châu hàng năm hỗ trợ kinh phí cho việc bảo vệ đầu nguồn cấp nước 

sinh hoạt cho thành phố Lai Châu nằm trên địa phận xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. 

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

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11, Mục 2 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về 

chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thì các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch 

phải đóng phí chi trả dịch vụ môi trường theo quy định. Nhưng hiện nay tỉnh Lai Châu 

chưa thực hiện thu phí chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất và cung 

cấp nước sạch nên chưa thực hiện hỗ trợ kinh phí cho việc bảo vệ đầu nguồn nước. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm2 

7. Kiến nghị 07: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu 

đầu tư xây dựng Nhà hỏa táng. 

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

UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri, tỉnh Lai Châu hiện có 20 dân tộc anh 

em cùng sinh sống, trong đó trên 83% là đồng bào dân tộc thiểu số, phong tục tập 

quán của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với việc mai táng chủ yếu được thực hiện 

bằng hình thức chôn cất một lần. Việc thực hiện hình thức hỏa táng mới xuất hiện 

trong những năm gần đây, người dân tự thuê dịch vụ hỏa táng tại Hà Nội và một số 

tỉnh miền xuôi nhưng số lượng chưa nhiều. Trong điều kiện ngân sách nhà nước 

nói chung và thu ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, việc đầu tư xây dựng Nhà hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là chưa thực sự cấp bách, 

mặt khác theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc 

xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, Nhà nước khuyến khích 

đầu tư Nhà hỏa táng bằng hình thức xã hội hóa. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm3 

8. Kiến nghị 08: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh xem xét 

chuyển xếp lương theo ngạch, bậc tương ứng với trình độ đào tạo đối với cán bộ, 

công chức cấp xã học nâng cao trình độ (tự túc về kinh phí đào tạo) trước thời điểm 

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu ban 

                                           
2 Hiện nay, chưa thực hiện, do Tỉnh chưa áp dụng thực hiện thu phí chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với 

cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch. 

3 Hiện nay, chưa thực hiện do không thực sự cấp bách. 
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hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn 

thuộc tỉnh Lai Châu có hiệu lực thi hành từ ngày 08/9/2013. 

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

Hiện nay đối với cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 

(tự túc về kinh phí đào tạo) trước thời điểm Quyết định số 16/2013/ QĐ-UBND ngày 

28/8/2013 của UBND tỉnh có hiệu lực, Sở Nội vụ tiếp tục thẩm định chuyển xếp lương 

theo ngạch, bậc tương ứng với trình độ đào tạo trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện. 

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

9. Kiến nghị 09: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị xem xét tăng định mức 

đền bù đất nông đất nông nghiệp vì hiện nay giá tiền đền bù thấp. 

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

Điều 114, Luật Đất đai năm 2013: Giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất là giá đất cụ thể (không phải là giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban 

hành từ đầu năm); theo đó giá đất cụ thể được xây dựng đồng thời, tại thời điểm Nhà 

nước quyết định thu hồi đất, do vậy giá đất tính đền bù đã cơ bản sát với giá thị trường. 

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

10. Kiến nghị 10: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh có ý kiến kiến 

nghị với Chính phủ nâng định mức tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với 

các cơ sở sản xuất thủy điện trên 1kwh điện thương  phẩm, hiện nay với mức 20 

đồng/kwh theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ là thấp. 

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

Theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, theo đó mức tiền chi trả dịch vụ môi trường 

rừng đối với các cơ sở thủy điện là 20 đồng/kwh điện thương phẩm.  

Hiện nay, Bộ NN & PTNT đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban 

hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 

ngày 24/9/2010 của Chính phủ, trong đó dự kiến tăng mức tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng đối với các cơ sở thủy điện từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh (tăng 1,8 

lần) cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

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

11. Kiến nghị 11: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 

quan chức năng hướng dẫn để chuyển các hộ dân bản Van Hồ xã Nậm Xe huyện 

Phong Thổ về xã Thèn Sin huyện Tam Đường quản lý, hiện nay toàn bộ diện tích 
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của bản Van Hồ thuộc địa giới của huyện Tam Đường nhưng nhân khẩu lại do 

huyện Phong Thổ quản lý, Nhân dân trong bản đã kiến nghị nhiều lần song chưa 

được xem xét, giải quyết. 

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

12. Kiến nghị 12: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 

quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát để giải quyết dứt điểm tranh chấp đất 

rừng giữa nhân dân bản Pan Kèo - xã Thèn Sin huyện Tam Đường và bản Căn Câu 

- xã Sin Súi Hồ - huyện Phong Thổ, do không được giải quyết dứt điểm nên khó 

khăn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, nội dung này cử tri đã kiến nghị 

nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

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

Hiện nay, UBND tỉnh chưa nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp huyện, 

cấp xã có liên quan về việc chuyển bản Van Hồ, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ về 

xã Thèn Sin, huyện Tam Đường quản lý cũng như giải quyết tranh chấp đất rừng 

giữa bản Pan Kèo, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường với bản Căn Câu, xã Sin Súi Hồ, 

huyện Phong Thổ nên chưa có cơ sở xem xét, giải quyết.  

Cùng với việc thực hiện Dự án 513 của tỉnh, nội dung rà soát ngoại nghiệp 

và giải quyết các vấn đề liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Nậm Xe, huyện 

Phong Thổ với xã Thèn Sin, huyện Tam Đường; xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ 

với xã Thèn Sin, huyện Tam Đường sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 7/2016 

theo Kế hoạch. 

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

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

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 27/7 và ngày 15/8/2016 Sở Nội vụ chủ 

trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phong Thổ, huyện Tam 

Đường và cấp ủy, chính quyền xã Thèn Sin, xã Sin Súi Hồ kiểm tra thực tế hiện trạng, 

thống nhất phương án để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến thời 

điểm giám sát, Sở chưa báo cáo UBND tỉnh. Sở Nội vụ cam kết trước ngày 30/11/2016 

sẽ báo cáo UBND tỉnh để có phương án giải quyết. 

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

13. Kiến nghị 13: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm tình trạng xe tải, xe container đỗ trên lòng đường trục đường Quốc 

lộ 4D gây hạn chế tầm nhìn và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao 

thông khi đi qua khu vực này (khu vực quán ăn đối diện trụ sở UBND xã Bình Lư, 
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huyện Tam Đường đã xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ngày 

11/12/2015). 

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

Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp 

với Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tam Đường kiểm tra, rà soát các vị trí 

phương tiện thường xuyên dừng đỗ trên địa bàn huyện, tăng cường tuyên truyền 

kết hợp với tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các phương tiện dừng đỗ trái quy định 

của pháp luật. Đặc biệt là tuyên truyền tới chủ các quán ăn có biện pháp nhắc nhở 

lái xe chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ xe trên đường bộ, không để tái diễn 

tình trạng nêu trên. 

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

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: 02 

1. Kiến nghị 14: Cử tri huyện Tam Đường kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến đề 

nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tập trung nguồn vốn các Chương trình 

mục tiêu Quốc gia để đầu tư cho người dân, tránh đầu tư dàn trải. 

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

Thực hiện các Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, hiện nay 

tỉnh đang triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm Chương trình MTQG giai đoạn 2016-

2020. Đối tượng đầu tư của các chương trình MTQG là người dân và cộng đồng dân 

cư trên địa bàn nông thôn, các xã 30a và các xã đặc biệt khó khăn; với mục tiêu nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giảm nghèo nhanh và bền vững. Trên 

cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố bám sát vào đối tượng 

và mục tiêu của chương trình, lựa chọn các công trình thực sự cần thiết, cấp bách để 

ưu tiên đầu tư và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. 

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

2. Kiến nghị 15: 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 
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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 động 

của 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 I, Khoản 2, Điểm a của Nghị quyết số 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 có nguồn 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 cứ khả 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 rà soát: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

 

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: 03 

1. Kiến nghị 16: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có ý kiến 

với UBND tỉnh Điện Biên xem xét chi trả các chế độ liên quan đến việc di dân tái định 

cư thủy điện Sơn La của nhân dân bản Bình Luông - Thị trấn Tam Đường: Chi trả 

tiền công chăm sóc bảo vệ rừng từ năm 2002 -2009; tiền di chuyển 8 ngôi mộ, tiền di 

chuyển gia súc của 30 hộ dân, tiền đền bù 3ha diện tích rừng trồng. Vấn đề này, trước 

kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIII (Tháng 7/2015), cử tri đã kiến nghị và UBND tỉnh 

đã trả lời: “Theo quy định, vấn đề này thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND tỉnh 

Điện Biên. Các hộ TĐC có quyền lợi liên hệ trực tiếp với UBND thị xã Mường Lay để 

được giải quyết”. Các hộ dân đã tự liên hệ với Ban Quản lý dự án Tái định cư thủy 

điện Sơn La tỉnh Điện Biên nhưng Ban Quản lý dự án tái định cư thủy điện Sơn La 

tỉnh Điện Biên đã giải thể, do đó người dân không biết tìm đến cơ quan nào để được 
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giải quyết. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm có ý kiến với tỉnh Điện Biên 

xem xét, giải quyết, sớm chi trả các chế độ tái định cư cho các hộ dân. 

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

UBND tỉnh xin tiếp thu và sẽ tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh Điện Biên xem 

xét, giải quyết chế độ chính sách liên quan đến di dân tái định cư thủy điện Sơn La cho 

Nhân dân bản Bình Luông, thị trấn Tam Đường theo đúng quy định của pháp luật. 

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

2. Kiến nghị 17: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND xem xét điều chỉnh 

quy định hưởng phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã, thôn, bản, cụ thể: Bổ sung quy định “Mỗi người kiêm nhiệm không quá 2 chức 

danh, mỗi chức danh kiêm nhiệm được hưởng 100% phụ cấp kiêm nhiệm” (thay 

cho quy định hiện nay được hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. 

Trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng 50% mức phụ cấp 

của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn).  

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

Số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ 

dân phố đang thực hiện theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của 

UBND tỉnh, trong đó quy định: “Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố kiêm nhiệm các chức danh 

thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm 

nhiệm. Trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng 50% mức 

phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn”. Việc quy định như hiện nay là 

phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đã khuyến khích được đội ngũ cán bộ, công 

chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố yên 

tâm công tác, triển khai thực hiện tốt các chức danh kiêm nhiệm được giao. 

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

3. Kiến nghị 18: Cử tri huyện Tam Đường đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ 

đạo giải quyết tình trạng xe tải, xe container đỗ trên lòng đường trục đường Quốc 

lộ 4D gây hạn chế tầm nhìn và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao 

thông cụ thể khu vực quán ăn đối diện trụ sở UBND xã Bình Lư đồng thời là cổng 

trường THCS Bình Lư huyện Tam Đường có rất nhiều xe dừng, đỗ gây bức xúc 

cho Nhân dân. Ý kiến đã được tổng hợp và được UBND tỉnh trả lời tại kỳ họp thứ 

hai HĐND tỉnh khoá XIV nhưng đến thời điểm hiện tại tình trạng này vẫn chưa 

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

Khu vực đoạn đường này nằm ngoài đô thị, là đường 2 chiều đã được nâng 

cấp, mở rộng với chiều rộng 10,5m, có địa hình bằng và tương đối thẳng. Tuy nhiên 

tại vị trí nói trên có quán ăn ven đường (quán ăn Khuyên Cầu), các xe đường dài 

thường dừng đỗ để ăn cơm, việc đỗ xe có lúc ở cả hai chiều đường, song song với 

nhau gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. 

Sau khi có ý kiến của cử tri huyện Tam Đường, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh có biện pháp xử lý dứt điểm. Ngày 

29/8/2016, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát 

giao thông (PC67) - Công an tỉnh tiến hành làm việc và yêu cầu chủ quán cơm ký 

cam kết đảm bảo an toàn giao thông khi có phương tiện dừng, đỗ tại quán, cử người 

hướng dẫn các lái xe khi vào ăn cơm phải dừng đỗ xe đúng quy định về an toàn 

giao thông, không được để tình trạng lái xe đỗ tràn lan, song song hai bên đường. 

Đồng thời, lực lượng thanh tra và cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm 

soát phát hiện xử lý nghiêm hành vi dừng đỗ xe trái quy định. Đến nay đã lập biên 

bản và xử lý 01 trường hợp vi phạm quy định về dừng đỗ xe trên đường bộ. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối 

hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát bổ sung cắm biển cấm đỗ xe tại một số vị trí 

có tầm nhìn hạn chế, khu dân cư đông đúc để phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao 

thông có thể xảy ra do tình trạng dừng đỗ xe gây nên. 

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

 

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: 01 

1. Kiến nghị 19: Cứ tri huyện Tam Đường có ý kiến: Khu thao trường của 

Trung đoàn 880 được quy hoạch từ năm 2005, nằm trong khu vực sản xuất nông 

nghiệp của Nhân dân bản Xì Miền Khan, xã Nùng Nàng nhưng đến nay các hộ gia 

đình, cá nhân có đất nằm trong khu vực thao trường chưa được bồi thường. Cử tri 

kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nếu Trung đoàn 

880 còn nhu cầu sử dụng khu đất trên làm thao trường thì thực hiện bồi thường cho 

các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo quy định. Trường hợp Trung đoàn 

880 không sử dụng khu đất trên đề nghị có văn bản thông báo cho các hộ gia đình, 

cá nhân có đất trong khu vực biết để các hộ gia đình, cá nhân yên tâm sản xuất và 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017: 

Qua kiểm tra thực địa và đối chiếu hồ sơ, xác định khu đất Trung đoàn 880 

sử dụng làm thao trường từ năm 2006 có tổng diện tích khoảng 28 ha, thuộc địa 

giới hành chính của xã San Thàng, thành phố Lai Châu, hiện tại người dân của xã 

Nùng Nàng, huyện Tam Đường đang sử dụng để sản xuất nông nghiệp. Hiện nay 

Trung đoàn 880 biên chế 01 tiêu đoàn đủ quân vì vậy khu đất trên đơn vị vẫn có 

nhu cầu sử dụng để xây dựng thao trường huấn luyện cho Trung đoàn 880. 

Ngày 25/4/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lai Châu thống nhất số liệu về danh mục công trình quản lý và sử 

dụng để thực hiện dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu. Sau khi Kế hoạch sử 

dụng đất được duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi theo quy định. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, 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: 06 

1. Kiến nghị 20: Cử tri xã Tả Lèng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát diện 

tích rừng có cung cấp nguồn nước cho Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu để thực 

hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 7 và Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 99/2010/ND-CP ngày 24/9/2010 

của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (Kiến nghị này trước kỳ 

họp thứ hai HĐND tỉnh cử tri đã kiến nghị và UBND tỉnh trả lời: tỉnh Lai Châu chưa 

thực hiện thu phí chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với rừng sản xuất và cung cấp 

nước sạch...). 

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

Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về 

chính sách chi trả DVMTR; trong thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu 

quả góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tạo 

nguồn thu lớn cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Việc thu tiền DVMTR đối với các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: Do 

nguồn thu từ nước sạch không nhiều và diện tích rừng cung cấp cho nguồn nước cho 
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Công ty CP nước sạch Lai Châu nhỏ, điều kiện kinh tế của các hộ sử dụng nước do 

Công ty CP nước sạch Lai Châu cung cấp còn nhiều khó khăn nên UBND tỉnh đã có 

văn bản số 1991/UBND-XD, ngày 10/10/2016 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải sinh hoạt và tiền chi trả DVMTR, trong đó đã xác định thời điểm hiện 

tại tỉnh chưa thực hiện. 

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

 

2. Kiến nghị 21: Cử tri xã Bản Bo kiến nghị UBND tỉnh xem xét việc điều 

chỉnh, thu hồi diện tích đất nông nghiệp đã giao cho Công ty Cổ phần Minh Sơn thực 

hiện trồng rừng trên địa bàn xã Bản Bo nhưng đến nay không thực hiện, thực hiện 

nhưng không thành rừng để giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy 

hoạch; chỉ đạo Công ty Cổ phần Minh Sơn thu mua gỗ đối với diện tích rừng đã đến 

thời điểm khai thác, đồng thời thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ 

dân theo hợp đồng đã ký kết (Công ty đã được quỹ bảo vệ phát triển rừng chi trả tiền 

dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến 2016). 

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

Ngày 28/3/2017 UBND tỉnh có Công văn số 548/UBND-NLN chỉ đạo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành và UBND huyện có liên quan 

kiểm tra giải quyết các kiến nghị của Công ty Cổ phần Minh Sơn. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường 

và UBND các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ tiến hành làm việc tại UBND 

huyện, tham dự có các Trưởng bản và UBND xã có liên quan; tại buổi làm việc đã 

thống nhất một số nội dung như sau: 

+ Yêu cầu Công ty Cổ phần Minh Sơn phải xây dựng kế hoạch khai thác, 

thống nhất với các hộ dân về giá mua nguyên liệu và thực hiện nghiêm túc thoả 

thuận theo hợp đồng đã ký kết. Nếu Công ty Cổ phần Minh Sơn và các hộ dân 

không thỏa thuận thống nhất được thì việc giải quyết hợp đồng kinh tế thực hiện 

theo quy định của pháp luật về dân sự. 

+ Đối với khoản tiền tỉnh đã hỗ trợ chi trả DVMTR cho Công ty Cổ phần 

Minh Sơn, đề nghị Công ty thực hiện chi trả đầy đủ cho các hộ dân. 

+ Yêu cầu Công ty Cổ phần Minh Sơn chủ động phối hợp với sở, UBND các 

huyện, xã, bản để hoàn thiện việc rà soát lại dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu 

tư đã cấp và gửi hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trước ngày 31/12/2017 để tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh theo quy định 

của Luật Đầu tư. Trường hợp Công ty Cổ phần Minh Sơn không thực hiện điều 
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chỉnh dự án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tham mưu quyết định chấm dứt 

hoạt động của dự án, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án theo quy định 

tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2014 và Điểm c, Khoản 2, Điều 

41, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ. 

UBND huyện Tam Đường trả lời tại Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 

11/5/2021: 

UBND huyện Tam Đường thành lập Tổ công tác rà soát diện tích đất UBND 

tỉnh Lai Châu cho Công ty cổ phần Minh Sơn thuê để thực hiện dự án đầu tư trồng 

rừng trên địa bàn huyện (Tại Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 10/11/2020). 

UBND Huyện ban hành 02 Công văn (Công văn số 1202/UBND-VP ngày 

11/11/2020 về đề nghị tham gia tổ công tác rà soát diện tích đất UBND tỉnh Lai Châu 

cho Công ty cổ phần Minh Sơn thuê để thực hiện dự án trên địa bàn huyện; Công 

văn số 1234/UBND-VP ngày 19/11/2020 về đề nghị tham gia tổ công tác rà soát diện 

tích đất UBND tỉnh Lai Châu cho Công ty cổ phần Minh Sơn thuê để thực hiện dự 

án trên địa bàn huyện). Tuy nhiên Công ty cổ phần Minh Sơn không bố trí cán bộ 

phối hợp thực hiện. Kết quả đến tháng 5 năm 2021 kiến nghị chưa giải quyết xong. 

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

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Công văn: Số 2406/SNN-KL 

ngày 30/11/2020, số 304/SNN-KL ngày 02/3/2021 về việc đôn đốc Công ty Cổ 

phần Minh Sơn báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án, tuy nhiên Công ty Cổ 

phần Minh Sơn chưa thực hiện tổng hợp, báo cáo. 

 - Trên cơ sở Báo cáo số 1963/BC-SNN ngày 03/12/2019 về việc kết quả rà 

soát diện tích đất thuê của Công ty Cổ phần Minh Sơn, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có Công văn số 1420/STNMT-ĐĐB ngày 04/6/2020 đề nghị Công ty Cổ 

phần Minh Sơn tiếp tục phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát khoanh vẽ 

trên thực địa diện tích từng thửa đất trong vùng dự án. UBND tỉnh đã giao các sở, 

ngành triển khai thực hiện tại Công văn số 2389/UBND-KTN ngày 22/10/2019; Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện: Tam Đường, Tân Uyên và Công ty Cổ phần Minh Sơn rà soát, 

khoanh vẽ trên thực địa để đề xuất điều chỉnh dự án theo hướng liền vùng, liền 

khoảnh, đảm bảo thuận lợi trong việc đầu tư của Nhà đầu tư; đồng thời, UBND 

huyện Tam Đường đã chủ động ban hành văn bản (lần 1 tại Văn bản số 

1202/UBND-VP ngày 11/11/2020, lần 2 tại Văn bản số 1234/UBND-VP ngày 

19/11/2020) đề nghị Công ty bố trí cán bộ phối hợp với UBND huyện, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát và Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành các Văn bản: Số 3278/STNMT-ĐĐB ngày 24/11/2020 (lần 1); 
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số 3531/STNMT-ĐĐB ngày 18/12/2020 (lần 2); 22/STNMT-ĐĐB ngày 

06/01/2021 (lần 3) đề nghị Công ty Cổ phần Minh Sơn giao nộp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất để điều chỉnh diện tích thuê đất. Tuy nhiên, đến nay Công ty 

không bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp và nộp lại Giấy chứng nhận nên việc rà 

soát vẫn chưa hoàn thành theo Báo cáo số 1963/BC-SNN ngày 03/12/2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. Vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở để tham 

mưu UBND tỉnh điều chỉnh diện tích đất thuê và Giấy chứng nhận đã cấp cho Công 

ty cổ phần Minh Sơn theo quy định. 

 - Qua thực tế theo dõi cho thấy trong các năm 2019, 2020, Công ty cổ phần 

Minh Sơn không triển khai thực hiện việc trồng mới rừng, trồng lại rừng sau khai 

thác trên diện tích vùng dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1040/QĐ-UBND ngày 11/9/2018. 

 - Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện 

có liên quan xem xét tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh dự án và thu hồi lại diện 

tích đã giao cho Công ty và giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng 

theo quy định của pháp luật. 

3. Kiến nghị 22: Cử tri bản Noong Luống, xã Bình Lư, huyện Tam Đường 

kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi 

công trạm hạ thế và kéo điện lưới cho bản Noong Luống, xã Bình Lư. 

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

Các dự án trên đã được đưa vào danh mục đầu tư của dự án cấp điện cho các 

thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu được Bộ Công Thương phê duyệt và giao 

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và Công ty Điện lực Lai Châu 

điều hành dự án. Hiện tại nguồn vốn bố trí cho dự án còn hạn chế, năm 2017 là 17 

tỷ đồng, lỹ kế đến hết năm 2017 là 164,2/326,6 tỷ đồng. Do đó, ngày 20/4/2017 Bộ 

Công Thương đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ-BCT về việc giãn tiến độ dự án 

từ giai đoạn 2013-2016 thành giai đoạn 2013-2020. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty 

Điện lực đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành khối lượng đầu tư xây dựng theo tiến 

độ cấp vốn của dự án. 

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

4. Kiến nghị 23: Cử tri bản Lở Thàng 1, Lở Thàng 2, xã Thèn Sin và bản Căn 

Câu, xã Sùng Phài kiến nghị: UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cầu ra khu sản xuất 

tập trung các bản Lở Thàng 1, Lở Thàng 2, xã Thèn Sin và bản Căn Câu, xã Sùng 

Phài, hiện nay việc đi lại qua cầu treo đã xuống cấp, rất nguy hiểm (UBND huyện 

Tam Đường đã có Tờ trình số 371/TTr-UBND ngày 12/5/2017 gửi UBND tỉnh). 
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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 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính tham mưu cân đối bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án trong năm 2018. 

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

- Dự án Đường ra khu sản xuất tập trung bản Căn Câu xã Sùng Phài và bản 

Lở Thàng 1,2 xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Quyết định đầu tư số 1556/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 với Tổng mức đầu 

tư được phê duyệt là 14 tỷ đồng. - Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đến thời điểm 

10/5/2021 là 9,88 tỷ đồng, theo báo cáo của Chủ đầu tư hiện nay khối lượng thực 

hiện của dự án đạt 9,4 đồng, số kinh phí còn lại UBND tỉnh đã dự kiến trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

5. Kiến nghị 24: Cử tri các bản Vân Bình, Hoa Lư, xã Bình Lư kiến nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ (chủ đầu tư) yêu cầu đơn vị thi công 

sửa chữa lại đoạn đường từ QL4D vào cổng Trung tâm chuyển giao công nghệ cao, 

nhà thầu đã có cam kết sửa lại nhưng đến nay chưa thực hiện. 

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

Dự án “Nâng cao năng lực cho trung tâm Ứng dụng tiến bộ và chuyển giao công 

nghệ tỉnh Lai Châu” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1301/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2013, thời gian thực hiện dự án là 05 năm (từ năm 2014 đến năm 2018). 

Hiện nay dự án vẫn trong thời gian thực hiện đến hết năm 2018, các nhà thầu 

vẫn tiếp tục thực hiện các nội dung vận chuyển, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho dự 

án phải sử dụng đến xe vận chuyển tải trọng lớn. Do đó, đơn vị nhà thầu xin lùi thời 

gian sửa chữa cho đến khi thực hiện xong việc vận chuyển (năm 2018) sẽ sửa chữa 

lại đoạn đường như cam kết. Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi tiến độ thực 

hiện dự án, đôn đốc nhà thầu thực hiện đầy đủ nội dung sửa chữa đoạn đường về 

đúng hiện trạng ban đầu. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công 

nghiệp trả lời (tại Báo cáo số 241/BC-BQLDA ngày 20/5/2021):  

Liên quan đến cam kết sửa chữa lại đường trả lại cho nhân dân ở các Bản Vân 

Bình, Hoa Lư xã Bình Lư, được thống nhất giữa các bên Sở Khoa học công nghệ (chủ 

đầu tư cũ) và các bên cam kết về việc làm lại đường giao thông biên bản lập ngày 

27/3/2015, Trong đó có thống nhất nhà thầu có trách nhiệm làm hoàn trả lại tuyến 

đường từ Quốc lộ 4D đến nhà ông Hòa dài khoảng 150 m, trước khi bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, công trình đã được chủ đầu tư cũ (Sở Khoa học và 

Công nghệ) tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Ngày 21/02/2019 Ban mới 
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nhận được văn bản số 98/SKHCN-KHTC ngày 19/02/2019 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc tiếp tục giải quyết kiến nghị cử tri. Vào thời điểm này đã hết thời gian 

tạm giữ bảo hành nên việc đôn đốc nhà thầu thực hiện gặp nhiều khó khăn vì công 

việc nằm ngoài phạm vi của hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên với trách nhiệm chủ đầu 

tư, Ban tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện nội dung theo cam kết trong thời gian tới, 

trường hợp nhà thầu không thực hiện, chủ đầu tư sẽ có biện pháp cần thiết phối hợp 

với các đơn vị chức năng giải quyết theo quy định. 

6. Kiến nghị 25: Cử tri bản Vân Bình, xã Bình Lư kiến nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát bổ sung việc bồi thường giải tỏa hành lang lưới điện đường điện 110 

mạch kéo dài tuyến Phong Thổ - Tam Đường - Than Uyên của Công ty Điện lực 

Miền Bắc. Theo quy định chỉ phát hành lang lưới điện sâu 15m nhưng tại một số 

điểm tại hành lang lưới điện bản Vân Bình - xã Bình Lư công nhân đã phát vào 

diện tích cây cối có điểm sâu khoảng 20 - 30m làm ảnh hưởng đến diện tích hoa 

màu, cây cối của người dân. 

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

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định, trình UBND tỉnh 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường điện 110 mạch 

kéo dài tuyến Phong Thổ - Tam Đường - Than Uyên; sau khi phương án được phê 

duyệt, UBND huyện Tam Đường có trách nhiệm triển khai công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. 

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): 

Việc chi trả bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng chưa được thực hiện 

do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam Đường và Ban Quản lý dự án lưới điện 

Miền Bắc chưa hoàn thiện lại hồ sơ thủ tục, phương án bồi thường trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

UBND huyện Tam Đường trả lời (tại Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 

11/5/2021):  

Ngày 17/3/2021 UBND huyện Tam Đường đã có buổi làm việc với Điện lực 

Lai Châu đã thống nhất Trung tâm phát triển quỹ đất có văn bản gửi Điện lực Lai 

Châu và BQL lưới điện phối hợp giải quyết. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có 

Công văn số 34/CVTTPTQĐ ngày 18/3/2021 về việc hoàn thiện thủ tục pháp lý 

trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay Ban Quản lý 

lưới điện - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc chưa cung cấp bản đồ có xác nhận đầy 

đủ của cơ quan có thẩm quyền để làm căn cứ thẩm định phê duyệt. 
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VI. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

 Tổng số kiến nghị: 04 

1. Kiến nghị 26:  Cử tri bản Chu Va 6, Chu Va 8, Chu Va 12, xã Sơn Bình, 

kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công thủy điện Nậm Giê (xã Sơn Bình, 

huyện Tam Đường). 

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

Thuỷ điện Nậm Giê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường đã được UBND tỉnh Lai 

Châu cho phép Công ty cổ phần Xi măng Lào Cai, tỉnh Lào Cai đầu tư tại Quyết định 

số 364/QĐ-UBND ngày 03/4/2006. Trên cơ sở thực tế triển khai dự án và năng lực nhà 

đầu tư, theo thoả thuận Hợp đồng chuyển nhượng và hình thức phát mại, ngày 

17/3/2015, UBND tỉnh Lai Châu đã cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 

23121000292, theo đó nhà đầu tư thuỷ điện Nậm Giê được chuyển nhượng Công ty cổ 

phần thuỷ điện Chu Va (địa chỉ: xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), Nhà 

đầu tư mới phải hoàn thiện hồ sơ, trình bổ sung dự án vào quy hoạch trước quý II/2015. 

Tuy nhiên, theo quy hoạch phát triển thuỷ lợi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-

2020 được phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 06/6/2012, tại khu 

vực đầu tư công trình thuỷ điện Nậm Giê được quy hoạch đầu tư công trình hồ Nậm 

Thi nên đến thời điểm hiện tại, công trình thuỷ điện Nậm Giê chưa được bổ sung 

vào quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ của tỉnh nên chưa đủ điều kiện triển khai. 

Để giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong việc đầu tư công trình thuỷ điện 

Nậm Giê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp 

tục chỉ đạo các sở ngành liên quan, UBND huyện Tam Đường tiến hành kiểm tra, 

rà soát để xem xét, giải quyết. 

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

Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 175/UBND-KTN về 

việc đầu tư dự án hồ chứa nước Nậm Thi, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu gửi Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 - 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó ưu tiên phương án đầu tư kết hợp dự án thủy điện 

Nậm Giê và hồ Nậm Thi để khai thác tối đa mục tiêu và hiệu quả của dự án. Dự án 

được đề nghị đầu tư bằng nguồn vốn trung hạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quản lý. 

2. Kiến nghị 27: Cử tri bản Nà Bỏ, xã Bản Giang kiến nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp để xử lý bãi rác tại bản Nà Bỏ (xã 
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Bản Giang), hiện nay bãi rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất và 

đời sống của Nhân dân bản Nà Bỏ. 

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

Bãi rác thành phố được đầu tư, xây dựng từ năm 2007 và đi vào hoạt động từ 

năm 2009, rác thải được xử lý theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Ngày 

20/10/2016 UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng 

công trình Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành 

phố tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND, gồm có 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư 

khu bãi chôn lấp 2,62 ha, khu hệ thống xử lý nước rỉ rác và thiết bị xử lý nước rỉ 

rác, phòng cháy chữa cháy, chống sét; Giai đoạn 2 đầu tư nhà xưởng, nhà kho, sân, 

cổng đường vào, dây chuyền phân loại rác, hệ thống lò đốt rác, cân điện tử, xe xúc 

rác. Hiện tại, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp đang triển khai thi công giai đoạn 1 của dự án. UBND tỉnh 

đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 

nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa vào vận hành; Sở Tài nguyên 

và Môi trường giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường nước, không khí tại mó 

nước bản Nà Bỏ, xã Bản Giang theo kế hoạch quan trắc môi trường hàng năm để 

kịp thời có biện pháp xử lý, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời 

sống của Nhân dân địa phương. 

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): 

Công trình cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Lai Châu (giai đoạn 1) được khởi công xây dựng từ ngày 15/5/2017, đến 

nay công trình đã hoàn thành. Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ quản 

lý, sử dụng công trình cho UBND thành phố Lai Châu tiếp nhận đưa vào khai thác 

sử dụng, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Nà Bỏ, xã Bản 

Giang, huyện Tam Đường. 

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

 

3. Kiến nghị 28: Cử tri bản Pa Tê, xã Bình Lư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Giao thông Vận tải bố trí nguồn kinh phí xây rãnh thoát nước dọc hai bên tuyến 

đường Tam Đường - Bản Hon - San Thàng, nhất là khu vực đông dân cư để thoát 

nước và tránh gây ô nhiễm môi trường. 
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017: 

Theo báo cáo của Sở GTVT, Sở đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Quản lý & Xây 

dựng cầu đường 3 kiểm tra đoạn tuyến rãnh thoát nước dọc 2 bên và làm việc với 

chính quyền địa phương để thực hiện đầu tư, nhưng hiện nay người dân chưa nhất 

trí cho thực hiện dự án với lý do: 

- Một số hộ dân ý kiến chưa được đền bù, giải tỏa khi thực hiện dự án: Đường 

Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư, đoạn tuyến do UBND huyện Tam Đường làm 

Chủ đầu tư.  

-  Việc đầu tư rãnh dọc, quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến tài sản của người 

dân như: Tường bao, mái che, nhà tạm, sân bê tông,… người dân đề nghị hỗ trợ 

phần nào kinh phí như gạch, xi măng, mái che,... Nếu Nhà nước không hỗ trợ kinh 

phí các hộ dân bị ảnh hưởng không nhất trí cho đầu tư thực hiện dự án.  

* Biện pháp xử lý: 

- UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với huyện Tam Đường xem xét, 

giải quyết kiến nghị của người dân theo quy định. 

 - Đối với việc đầu tư rãnh dọc hai bên tuyến đường: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở 

GTVT Lai Châu phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác vận động, 

tuyên truyền người dân để có thể thi công công trình trong thời gian sớm nhất. 

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

4. Kiến nghị 29: Cử tri xã Bản Bo kiến nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng 

trạm truyền hình để tiếp sóng kênh truyền hình từ Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tam Đường cho xã Bản Bo. 

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

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ giao các ngành có liên quan nghiên 

cứu sự cần thiết phải đầu tư dự án, đề xuất đầu tư vào thời điểm thích hợp khi đảm 

bảo cân đối được nguồn vốn. 

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

 

VII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

 Tổng số kiến nghị: 04 

1. Kiến nghị 30: Cử tri xã Bản Thèn Sin 1, xã Thèn Sin kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Lai Châu xem xét sửa chữa, nâng 
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cấp tuyến mương Thèn Sin 1- xã Thèn Sin đã được làm từ lâu, hiện nay một số đoạn 

bị xuống cấp, nước rò rỉ chảy ra đường dân sinh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của 

một số hộ dân. 

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

Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Lai Châu đã kiểm tra và lập Biên 

bản làm việc với UBND xã ngày 01/11/2017 về nội dung trên. Thực tế đoạn kênh 

trên đã được Công ty sửa chữa năm 2013, hiện tại trên taluy dương tuyến kênh có 

ao cá của dân cách bờ kênh 1m và mực nước trong ao cao hơn bờ kênh khoảng 

1,5m nên nước từ ao thấm và chẩy ngầm dưới đáy tuyến kênh ra đường chứ không 

phải do tuyến kênh rò rỉ ra. 

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

2. Kiến nghị 31: Cử tri bản Chu Va 6, xã Sơn Bình kiến nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Lai Châu có phương án điều tiết 

nguồn nước chảy từ mương thoát nước trên trục đường Quốc lộ 32 vào khu vực mố 

cầu bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, vì hiện nay nước chảy thẳng vào mố cầu cuốn theo 

nhiều đất đá chảy xuống làm hỏng mố cầu.  

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

Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Lai Châu đã kiểm tra và lập Biên 

bản làm việc với UBND xã ngày 22/11/2017 về nội dung trên. Thực tế mương thoát 

nước trục đường 32 là rãnh thoát nước mặt dọc đường quốc lộ 4D chứ không phải 

kênh thủy lợi Chu va 12.2 do Công ty đang quản lý; Nguyên nhân của tình trạng 

trên là do rãnh dọc đường 4D không thoát kịp nước mưa cuốn theo đất đá từ khe tụ 

thủy gây dồn ứ ngay tại rãnh dọc tràn lên mặt đường. UBND tỉnh giao Sở Giao 

thông vận tải kiểm tra để khắc phục. 

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)  

Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra và tiến hành nạo vét, khơi thông rãnh thoát 

nước, xây bờ bao để hạn chế nước chảy qua mặt đường đổ xuống mố cầu.  

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

3. Kiến nghị 32: Cử tri bản 46, xã Sơn Bình kiến nghị: Năm 2014 đoạn Quốc 

lộ 4D (chạy qua bản) được Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam 

thực hiện thi công công trình rãnh hở và phần hộ lan mềm (Trong thiết kế không 

có phần nắp, chiều dài rãnh hở là 230m, chiều rộng rãnh là từ 3,3m đến 3,5m). 

Hiện nay cung đường trên đã có một số hộ dân làm nhà ở, một số đang có nhu cầu 
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làm mới, xong không có lối vào nhà, đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng 

phần nắp rãnh hở và cho phép tháo phần hộ lan mềm tại cung đường trên để Nhân 

dân có lối đi vào khi xây dựng nhà ở. 

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

 Đoạn tuyến Km60-Km67/QL.4D thuộc gói thầu số 11 do Liên danh Công 

ty Cổ phần XDCTGT 810 và Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam 

thi công, hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng ngày 9/11/2013. Dự án đã 

đầu tư xây dựng rãnh thoát nước dọc hở hình thang phía phải tuyến bằng bê tông 

với chiều dài L=230m, chiều rộng miệng rãnh 3,5m và bố trí hệ thống hộ lan tôn 

sóng phòng hộ để đảm bảo an toàn giao thông, tại thời điểm dự án hoàn thành, khu 

vực này có 3-4 nhà dân, dự án đã bố trí để lối đi cho các hộ.  

 Đối với nội dung phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện 

Tam Đường kiểm tra làm rõ việc quy hoạch, cấp phép xây dựng nhà ở tại khu vực 

đó. Trường hợp được cấp thẩm quyền giao đất thổ cư trong hành lang an toàn đường 

bộ, yêu cầu có phương án thu hồi để trả lại đất hành lang an toàn đường bộ theo 

đúng quy định của pháp luật và tổ chức giải tỏa các trường hợp xây dựng vật kiến 

trúc trái phép trong hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện. Trường hợp 

khu vực này nằm trong quy hoạch dân cư được duyệt, yêu cầu UBND huyện Tam 

Đường phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xem xét cụ thể và báo cáo Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam chấp thuận đầu tư xây dựng phần nắp rãnh hở và cho phép 

tháo phần hộ lan mềm tại cung đường trên để Nhân dân có lối đi thuận lợi. 

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

4. Kiến nghị 33: Cử tri xã Giang Ma kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung 

đối tượng được khen thưởng là nhân viên, phục vụ có thời gian công tác từ 5 năm 

trở lên tại các trường học thuộc vùng khó khăn (Theo Hướng dẫn số 30/HD-

HĐTĐKT ngày 13/10/2015 của Hội đồng TĐKT tỉnh về việc hướng dẫn xét tặng 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho giáo viên công tác tại các xã biên giới, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn). 

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

Hiện tại, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đang tham mưu, soạn thảo 

Quyết định để thay thế Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, trong 

đó có đề xuất bổ sung đối tượng nhân viên, phục vụ hiện đang công tác tại các 

trường thuộc các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 05 năm liên tục 
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hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt đanh hiệu lao động tiên tiến trở lên để đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, 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: 03 

1. Kiến nghị 34: Cử tri bản 46, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường đề nghị: Sở 

Giao thông Vận tải xem xét đặt biển báo giao thông đối với các đoạn đường Quốc 

lộ 4D gần Trưởng Tiểu học và THCS xã Sơn Bình, hiện nay lưu lượng xe di chuyển 

vào giờ đến trường và tan trường là rất lớn. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời tại Công văn số 425/SGTVT-KCHTGT 

ngày 19/4/2018: 

Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp cùng UBND xã Sơn Bình, huyện Tam 

Đường kiểm tra thực địa ngoài hiện trường đoạn Km65-Km67 QL.4D (Đoạn 

đường trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sơn Bình). Hiện tại vị trí trường 

Tiểu học và trường Trung học cơ sở xã Sơn Bình đã đặt biển báo số W.225 (loại 

biển để báo trước đến gần đoàn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập 

đông người như vườn trẻ, trường học…). Vị trí hiện tại đặt biển trên đoạn có 

trường học nêu trên là phù hợp đảm bảo đúng quy định. 

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

2. Kiến nghị 35: Cử tri bản Nà Khum, xã Bản Hon, huyện Tam Đường đề 

nghị: Sở Giao thông Vận tải xem xét khi thi công tuyến đường San Thàng - Đông 

Pao tại Km 11 thuộc Bản Nà Khum - xã Bản Hon có xây cống qua đường, song 

hiện nay sau khi thi công xong, cống thấp hơn mương nên nhân dân không lấy 

được nước vào sản xuất. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời tại Công văn số 425/SGTVT-KCHTGT 

ngày 19/4/2018: 

Sở GTVT đã chỉ đạo Công ty CPXD&QL đường bộ 3 tiến hành nạo vét đất 

đọng lòng cống đảm bảo thoát nước, tuy nhiên do cao độ phần rãnh đất dẫn nước 

tới các thửa ruộng phía hạ lưu cống cao hơn so với cống dẫn nước qua đường do 

vậy nước chỉ chảy vào các khu ruộng thấp, không có tác dụng dâng nước vào các 

khu ruộng cao hơn. Để khắc phục tồn tại trên, Sở GTVT đã lập kế hoạch bổ sung 

xây dựng hạng mục cống và rãnh thoát nước tại vị trí nêu trên, đảm bảo cấp nước 
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phục vụ cho sản xuất. Được phê duyệt tại Quyết định số 355/QĐ-SGTVT ngày 

06/4/2016 của Sở GTVT về việc giao nhiệm vụ khảo sát công trình trên, trong đó 

có hạng mục xử lý cống, rãnh thoát nước dọc tại vị trí nêu, đầu tư xây dựng hoàn 

thành quý III năm 2018. 

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

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

Ngày 30/10/2018, Sở Giao thông vận tải đã thi công bổ sung rãnh thoát 

nước và cống để dẫn nước đến mương, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất 

cho Nhân dân. 

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

3. Kiến nghị 36: Cử tri bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng, huyện Tam 

Đường kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị chuyên 

môn kiểm tra thực tế, xem xét và quyết định cho bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng, 

huyện Tam Đường được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của gần 

100ha diện tích rừng thuộc địa giới hành chính xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai 

Châu, thực tế từ trước tới nay nhân dân bản Chin Chu Chải, xã Nùng Nàng vẫn 

canh tác, quản lý và bảo vệ diện tích giáp ranh này.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 409/BC-

SNN ngày 27/4/2018: 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục kiểm lâm chỉ đạo Hạt kiểm lâm 

thành phố Lai Châu phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường 

và các xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường; xã Nậm Loỏng, phường Quyết Thắng, 

phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu kiểm tra hiện trạng khu vực đang thực 

hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo ý kiến kiến nghị của cử tri bản Chin Chu 

Chải, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường. Ngày 06/3/2018, Hạt kiểm lâm thành phố 

Lai Châu đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường 

đã tổ chức làm việc với đại diện bản Chin Chu Chải, đại diện UBND xã Nùng Nàng, 

huyện Tam Đường; đại diện nhóm hộ hiện đang nhận khoán bảo vệ khu rừng (khu 

rừng cử tri bản Chin Chu Chải đang đề nghị), đại diện UBND xã Nậm Loỏng, đại 

diện UBND các phường: Quyết Thắng, Quyết Tiến thành phố Lai Châu. Tại buổi 

làm việc các bên đã cùng nhau tiến hành kiểm tra thực địa, xác định diện tích khu 

rừng mà cử tri bản Chin Chu Chải kiến nghị có diện tích thực tế là 272 ha, thuộc 

các khoảnh 11, 12 tiểu khu 158 xã Nậm Loỏng thành phố Lai Châu. Số diện tích 

này đã được Hạt Kiểm lâm thành phố khoán bảo vệ rừng và chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng cho các nhóm hộ thuộc phường Quyết Thắng và phường Quyết Tiến 

thành phố Lai Châu. 
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 Sau khi có kết quả kiểm tra xác định diện tích rừng tại khu vực cử tri bản Chin 

Chu Chải, xã Nùng Nàng kiến nghị; Ngày 24/4/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ 

chức cuộc họp thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu, Hạt 

Kiểm lâm thành phố, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; đại 

diện lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam 

Đường; UBND xã Nùng Nàng; UBND xã Nậm Loỏng, phường Quyết Thắng, phường 

Quyết Tiến; đại diện bản Chin Chu Chải và đại diện nhóm hộ hiện đang nhận khoán 

bảo vệ khu rừng để thống nhất nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri bản Chu 

Chin Chải. Tại cuộc họp các bên tham gia có ý kiến như sau: 

 (1) Huyện Tam Đường: Diện tích 272 ha rừng cử tri bản Chin Chu Chải đề 

nghị được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc địa giới hành 

chính xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu. Hiện nay một số hộ dân bản Chu Chin 

Chải, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường đang canh tác sản xuất nông nghiệp tại khu 

vực này; theo vị trí địa lý thì khu vực này gần bản Chu Chin Chải (hiện tai đã có 

đường giao thông thuận tiện để đi lại). Để công tác quản lý bảo vệ rừng đảm bảo hiệu 

quả, đề nghị xem xét cho Nhân dân bản Chin Chu Chải được cùng bảo vệ diện tích 

rừng trên và hưởng 50% số tiền chi trả DVMTR hàng năm. 

 (2). Thành phố Lai Châu: Khu vực 272 ha, thuộc các khoảnh 11, 12 tiểu khu 

158 thuộc ranh giới hành chính của xã Nậm Loỏng thành phố Lai Châu; khu vực này 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử đụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình thuộc các xã, phường trên địa bàn 

thành phố. Hạt Kiểm lâm thành phố đã xây dựng phương án khoán cho các nhóm hộ 

thuộc phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến quản lý bảo vệ rừng và được hưởng 

chính sách chi trả DVMTR từ năm 2012 đến nay. Do vậy đề nghị vẫn giữ nguyên hiện 

trạng theo ranh giới hành chính và tiếp tục chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho 

Nhân dân của các phường Quyết Thắng, Quyết Tiến thuộc thành phố Lai Châu. 

 Trong quá trình thảo luận, các bên chưa có sự thống nhất việc cho nhân dân 

bản Chin Chu Chải xã Nùng Nàng được được hưởng chính sách chi trả DVMTR 

đối với số diện tích rừng trên. Sở Nông nghiệp và PTNT đã thống nhất lại một số 

nội dung tại cuộc họp đồng thời đề nghị UBND huyện Tam Đường và UBND thành 

phố Lai Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường tiếp tục 

tuyên truyền vận động Nhân dân để có sự đồng thuận với phương án khoán bảo vệ 

rừng; xem xét rà soát một số diện tích gần bản Chin Chu Chải có thể khoán để Nhân 

dân bản Chin Chu Chải quản lý bảo vệ rừng và hưởng chính sách chi trả DVMTR. 
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Kết quả rà soát:  Chưa thực hiện – chưa thương lượng được với các hộ dân 

của Thành phố Lai Châu để khoán một phần diện tích cho Nhân dân bản Chin 

Chu Chải quản lý bảo vệ rừng và hưởng chính sách chi trả DVMTR. 

 

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: 03 

1. Kiến nghị 37: Cử tri xã Bản Hon kiến nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích 

đất đã giao cho Công ty T&Q tại xã Bản Hon (từ năm 2013 đến nay Công ty không 

hoạt động) để giao cho xã Bản Hon quản lý. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018: 

Hiện tại Công ty T&Q tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường chưa được UBND 

tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án, nên không có cơ sở để thu hồi. Mặt khác, Giấy 

phép khai thác khoáng sản (đá làm vật liệu xây dựng) của Công ty T&Q tại khu vực 

trên đã hết hạn. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Tam 

Đường, UBND xã Bản Hon tiến hành rà soát và quản lý quỹ đất chưa giao, chưa 

cho thuê theo đúng thẩm quyền. 

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

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

Ngày 17/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Tam Đường và UBND xã Bản Hon đã bàn giao điểm mỏ đá Bản Thẳm, 

xã Bản Hon cho UBND huyện và xã Bản Hon quản lý; đồng thời yêu cầu Công ty cổ 

phần T&Q di dời tài sản ra ngoài khu vực mỏ. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần 

T&Q chưa di dời tài sản của đơn vị (lán trại, trạm biến áp và một số máy dụng cụ).  

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND 

ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  

Đến thời điểm giám sát, Công ty Cổ phần T&Q chưa di dời tài sản ra khỏi 

khu vực mỏ. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty 

Cổ phần T&Q di dời toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Công ty và các bên liên quan 

ra khỏi khu vực mỏ, xong trước ngày 31/7/2019. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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 2. Kiến nghị 38: Cử tri Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường kiến nghị: 

Công ty TNHH một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu sớm thi công sửa chữa, 

nâng cấp tuyến mương từ Quốc lộ 4D ra khu sản xuất của bản Máy Đường và tuyến 

mương sau khu trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam Đường.  

Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu trả lời tại 

Báo cáo số 176/BC - CTQLTN ngày 02/7/2018: 

 - Đề nghị nâng cấp tuyến mương từ Quốc lộ 4 D ra khu sản xuất bản Máy 

Đường: Công ty đã lập kế hoạch và sẽ thực hiện nâng cấp vào cuối năm 2018. 

 - Đề nghị nâng cấp tuyến mương sau khu trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam 

Đường: Tuyến kênh trên hiện đã xuống cấp và không đảm bảo khả năng tiêu nước 

vào mùa mưa. Do quy mô cần nâng cấp, sửa chữa lớn nên Công ty đã lập đề xuất 

chủ trương đầu tư trình Sở Tài chính và UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện trong 

năm 2019 (thực hiện theo Công văn số 2390/UBND - TH ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh Lai Châu). 

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): 

- Tuyến mương từ Quốc lội 4D ra khu sản xuất bản Máy Đường, hiện nay 

công trình đang được Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông triển khai, dự kiến 

hoàn thành trước 20/12/2018. 

- Về nâng cấp tuyến mương sau khu trạm Bảo vệ thực vật (nay là Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp) huyện Tam Đường: Công ty đã lập báo cáo đầu tư trình UBND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019.  

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND 

ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  

Công ty TNHH một thành viên quản lý thuỷ nông Lai Châu đã thi công hoàn 

thành việc nâng cấp công trình. 

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

 3. Kiến nghị 39: Cử tri Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường kiến 

nghị: Sở Giao thông Vận tải xem xét khắc phục nguồn nước sản xuất vì khi thi công 

tuyến đường San Thàng - Bình Lư đã làm ảnh hưởng đến việc lấy nước canh tác 

lúa 2 vụ của Nhân dân Bản Thẳm. 

Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 756/SGTVT-KCHTGT ngày 

04/7/2018: 
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 Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp cùng UBND xã Bản Hon, huyện 

Tam Đường và Công ty CP XD&QL cầu đường 3 tiến hành kiểm tra thực địa tại 

hiện trường, cụ thể: Tuyến ĐT.136 (San Thàng - Bình Lư) được đầu tư và đưa vào 

khai thác sử dụng năm 2013. Tại lý trình Km13+400 phía bên phải tuyến, Sở GTVT 

đã đầu tư lắp đặt ống gang D=300 đấu nối dẫn nước từ mạch nước ngầm chảy vào 

rãnh thoát nước dọc của đường để dẫn nước tưới vào khu ruộng đang canh tác của 

nhân dân Bản Thẳm. Tuy nhiên do lưu lượng nguồn nước từ mạch ngầm không đủ 

để cung cấp tưới tiêu cho khu ruộng diện tích khoảng 2ha.  

 Để khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ 

sản xuất cho nhân dân, Sở GTVT đề nghị UBND huyện Tam Đường đầu tư xây 

dựng hệ thống kênh thủy lợi (khoảng 500md) dẫn nước từ thượng lưu suối Nậm 

Hon về tưới cho khu ruộng đang canh tác lúa 2 vụ theo kiến nghị của cử tri Bản 

Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường. 

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

 

X. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 04 

1. Kiến nghị 40: Cử tri bản Chu Va 12, xã Sơn Bình kiến nghị Sở Giao 

thông vận tải xem xét làm gờ giảm tốc và cắm biển giao thông trên Quốc lộ 4D 

đoạn đường trường tiểu học, trường Mầm non bản Chu Va 12, xã Sơn Bình. 

Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 1189/SGTVT – KCHT ngày 

12/10/2018: 

Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và cắm bổ sung 02 biển báo hiệu trường học (tại 

Km71+200 phải tuyến, Km71+800 trái tuyến) khu vực trường tiểu học, trường Mầm non 

bản Chu Va 12, xã Sơn Bình. Việc sơn vạch giảm tốc, Sở GTVT đã rà soát toàn tuyến 

QL.4D (Km0 - Km89), báo cáo Tổng cục ĐBVN cho phép đầu tư, khi được chấp thuận 

Sở GTVT sẽ triển khai thực hiện. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND 

ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  

Hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang chuẩn bị các thủ tục đầu thầu làm gờ 

giảm tốc, sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành triển  khai thực hiện, 

thời gian thực hiện quý III/2019.  

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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2. Kiến nghị 41: Cử tri các bản: Sin Câu, Đông Phong, Lở Thàng, xã Thèn 

Sin kiến nghị: Sở Giao thông vận tải sớm có kế hoạch khơi thông cống rãnh thuộc 

tuyến đường Mường So - Thèn Sin, Thèn Sin - San Thàng; đồng thời kiên quyết 

trong việc giải phóng hành lang an toàn giao thông đoạn rẽ San Thàng vào Thèn 

Sin và xem xét nâng cao đập tràn đường từ Thèn Sin đi San Thàng. 

Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 1189/SGTVT – KCHT ngày 

12/10/2018: 

Tuyến đường San Thàng - Thèn Sin - Bản Mấn - Mường So (nay là ĐT.130) có 

chiều dài 28,75Km, nằm trên địa bàn thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường và huyện 

Phong Thổ. Khi nhận bàn giao hiện trạng phạm vi đất bảo trì và hành lang ATĐB trên 

tuyến đã bị các hộ dân xâm phạm lấn chiếm, hệ thống thoát nước một số vị trí cống rãnh 

đã bị tắc, vùi lấp thượng hạ lưu gây ảnh hưởng cho việc thoát nước, nguy cơ hư hỏng kết 

cấu đường bộ. Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị QLĐB thực hiện khơi thông cống rãnh trên 

toàn tuyến, kết quả trên địa bàn xã Thèn Sin - huyện Tam Đường đã hoàn thành; địa bàn 

xã Nậm Xe - huyện Phong Thổ được 70%, hiện đang tiếp tục thực hiện; còn lại 5Km địa 

bàn xã San Thàng - thành phố Lai Châu thực hiện rất khó khăn, nguyên nhân quá trình 

triển khai giải tỏa HLATĐB các hộ dân lấn chiếm gây cản trở, đến ngày 12/10/2018 kết 

quả được 30% và đến nay vẫn đang phối hợp triển khai thực hiện; 

Việc xem xét nâng cao đập tràn trên ĐT.130 đoạn Thèn Sin - San Thàng, Sở GTVT 

đã kiểm tra hiện trường, nghiên cứu phương án đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét cho 

chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND 

ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  

- Tuyến đường San Thàng - Thèn Sin - Bản Mắn - Mường So, được Sở Giao 

thông Vận tải chỉ đạo đơn vị Quản lý đường bộ thực hiện khơi thông cống rãnh trên 

toàn tuyến hoàn thành 100% và tiếp tục thực hiện duy tu bảo dưỡng thường xuyên 

theo quy định. 

- Việc nâng cấp đập tràn đoạn Thèn Sin - San Thàng: Sở Giao thông vận tải 

cùng đơn vị tư vân đã khảo sát, lên phương án nâng cao đập tràn đoạn Thèn Sin- 

San Thàng, tuy nhiên, việc nâng cao đập tràn là không phù hợp với địa hình như 

thiết kế hiện tại. 

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

3. Kiến nghị 42: Cử tri bản Phan Chu Hoa, xã Nùng Nàng kiến nghị Công 

ty Điện lực Lai Châu thực hiện chi trả tiền đền bù cho một số hộ dân của bản khi 

làm đường điện hạ thế năm 2016. 
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Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 2852/PCLC-TTBVPC 

ngày 10/10/2018: 

Hiện tại công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Công ty Điện lực 

Lai Châu ký hợp đồng đo đạc với Công ty cổ phần ứng dụng Tài nguyên và Môi 

trường (Hợp đồng số 014/HĐNT-DVĐĐ ngày 01/4/2017), hiện nay trung tâm quỹ 

đất Thành phố Lai Châu và  huyện Tam Đường đã kê khai kiểm đếm xong tài sản, 

cây cối, hoa màu và đất bị ảnh hưởng đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng. Khi có quyết định phê duyệt Công ty Điện lực Lai Châu  sẽ cùng 

các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chi trả đền bù cho các hộ dân theo quy định. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2019 (Báo cáo số 248/BC-HĐND 

ngày 5/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  

Hiện nay do chưa xác định được chủng loại đất nên chưa thực hiện được việc 

chi trả đền bù cho các hộ dân. Thời gian tới Công ty Điện lực Lai Châu sẽ phối hợp 

với các cơ quan liên quan thực hiện các quy trình thủ tục thực hiện chi trả đên bù 

cho các hộ dân theo quy định. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Báo cáo 1432/PCLC-TTBV&PC 

ngày 14/5/2021): 

Công ty đã chi trả xong cho các hộ bị ảnh hưởng với số tiền là 18.760.000 

đồng tại văn bản số 1067/PCLC-QLĐT ngày 15/4/2021 

4. Kiến nghị 43: Cử tri bản 46 xã Sơn Bình kiến nghị Công ty TNHH một 

thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu xem xét có giải pháp gia cố, chống sạt lở 

đoạn mương thủy lợi Chu Va 12 (khu vực sau vườn ươm Công ty chè Tam Đường) 

để đảm bảo an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 

Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu trả lời tại 

Công văn số 283/CTQLTN-KHKT ngày 19/9/2018: 

Công ty đã kiểm tra và lập biên bản làm việc với UBND xã Sơn Bình ngày 

18/9/2018 về nội dung trên. Thực tế điểm sạt lở không phải do mương thủy lợi Chu 

Va 12 gây ra. Điểm sạt lở đó do khe nước gây ra. Dọc theo khe nhiều điểm bị sạt 

lở hàng năm vào mùa mưa, lượng nước lớn tập trung vào khe và chảy xuống cuốn 

trôi bùn đất theo làm ảnh hưởng đến vườn ươm và khu dân cư. Hiện nay kênh 

mương qua điểm sạt lở vẫn hoạt động bình thường, điểm sạt lở còn cách kênh 

mương 3,5m đảm bảo an toàn cho công trình. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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XI. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 01 

1. Kiến nghị 44: Cử tri bản Pan Khèo, xã Thèn Sin kiến nghị UBND tỉnh Lai 

Châu xem xét lại phương án giải quyết việc tranh chấp đất giữa bản Sin Câu, xã Sin 

Suối Hồ, huyện Phong Thổ và bản Pan Khèo, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường theo 

phương án mỗi bên được hưởng 50% tiền dịch vụ môi trường rừng để động viên nhân 

dân trong công tác quản lý và bảo vệ. Hiện nay theo phương án giải quyết, toàn bộ 

diện tích và tiền dịch vụ môi trường rừng sẽ giao và chi cho Nhân dân Sin Câu, xã Sin 

Suối Hồ, trong khi thực tế nhân dân bản Pan Khèo cùng chung bảo vệ; bên cạnh đó, 

theo bản đồ 364 toàn bộ diện tích trên thuộc xã Thèn Sin, huyện Tam Đường. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Việc tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Sin Súi Hồ, 

huyện Phong Thổ với xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đã được UBND tỉnh giải quyết 

tại Văn bản số 324/BC-UBND ngày 22/11/2017 trên cơ sở tôn trọng lịch sử sinh 

sống và canh tác từ lâu đời của Nhân dân các bên liên quan. 

Về đề xuất của phân chia hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng. Ngày 22/6/2018 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 646/SNN-KL về 

việc xây dựng phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng tại khu vực tranh chấp địa 

giới hành chính gửi UBND các huyện để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do chưa có 

quyết định điều chỉnh địa giới hành chính, UBND huyện Phong Thổ đã có Công văn 

số 1292/UBND-BQL về việc xây dựng phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 

khu vực tranh chấp, trong nội dung Công văn UBND huyện Phong Thổ đã đề nghị 

UBND huyện Tam Đường, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường xây dựng 

phương án khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng trên theo quy định. Ngày 

07/9/2018, UBND huyện Tam Đường đã phê duyệt phương án khoán bảo vệ rừng 

và chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND, 

trong đó diện tích rừng khu vực tranh chấp trên được khoán cho bản Căn Câu xã 

Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ bảo vệ và hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng theo 

quy định. Do vậy đề nghị UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn và UBND các xã tổ chức tuyên truyền, vận động và giải thích 

cho Nhân dân để Nhân dân hiểu, đồng thuận và chấp hành đúng chủ trương, chính 

sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 

tốt công tác bảo vệ không để xảy ra tình trạng phá hoại diện tích rừng trên; kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm  
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XII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 01 

1. Kiến nghị 45: Cử tri xã Bản Hon kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem 

xét có chế độ chính sách đặc thù ưu tiên tuyển dụng các cháu dân tộc Lự (Dân tộc 

có số dân dưới 10 nghìn người) đã tốt nghiệp đại học vào làm việc tại các cơ quan 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019: 

Hiện nay, không có văn bản hướng dẫn của Trung ương quy định việc ưu tiên 

tuyển dụng đối với dân tộc thiểu số có dân số dưới 10 nghìn người. Do đó, tỉnh 

không có căn cứ để ban hành chính sách đặc thù ưu tiên tuyển dụng riêng cho người 

dân tộc Lự đã tốt nghiệp đại học. 

Hiện tại, tỉnh Lai Châu đang áp dụng chính sách ưu tiên cộng điểm vào kết 

quả thi tuyển dụng đối với những thí sinh là người dân tộc thiểu số theo quy định 

tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, 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: 03 

1. Kiến nghị 46: Cử tri xã Sơn Bình, huyện Tam Đường kiến nghị UBND 

tỉnh xem xét, đánh giá lại chủ trương đầu tư công trình Thủy điện Nậm Thi 1, nếu 

thi công công trình sẽ ảnh hưởng đến môi trường, rừng phòng hộ, nước sản xuất 

và đời sống của Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 

Dự án thủy điện Nậm Thi 1 và Nậm Thi 2 được UBND tỉnh cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư lần đầu năm 2007, Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Sông Đà 7.02. Tuy 

nhiên dự án này nằm trong khu vực dự kiến xây dựng hồ chứa nước Nậm Thi, phải 

tạm dừng triển khai chờ kết quả khảo sát quy hoạch. Đến tháng 2/2015, Tổng cục 

Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất phương án xây 

dựng hồ chứa nước Nậm Thi không ảnh hưởng đến dự án thủy điện Nậm Thi 1 và 

Nậm Thi 2. Nhà đầu tư đã tập trung triển khai đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm 

Thi 2 và hoàn thành phát điện vào tháng 8/2018. Dự án thuỷ điện Nậm Thi 1 đang rà 

soát lại diện tích rừng tự nhiên nên dự kiến hoàn thành vào tháng 5 năm 2021. 
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Về môi trường: Dự án thủy điện Nậm Thi 1 đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 21/8/2015. 

Về nước sản xuất và đời sống của Nhân dân: Khu vực giữa dự án thủy điện Nậm Thi 

1 và Nậm Thi 2 không có công trình thủy lợi, không có hoạt động khai thác nước phục 

vụ sinh hoạt và sản xuất. 

Trong thời gian qua, Nhà đầu tư đã chấp hành đúng theo nội dung hồ sơ được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi dự án thủy điện Nậm Thi 1 đủ điều kiện để tiếp 

tục thi công thì Nhà đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp 

bảo vệ môi trường. Đầu năm 2019 xã Sơn Bình bị hạn hán kéo dài, nguồn nước của 

suối Nậm Thi bị giảm nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người 

dân. Vì vậy, việc thi công công trình thủy điện Nậm Thi 1 không phải là nguyên nhân 

ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước sản xuất và đời sống của Nhân dân. 

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

2. Kiến nghị 47: Cử tri xã Bình Lư kiến nghị:“Sở Giao thông Vận tải đẩy 

nhanh tiến độ thi công lắp đặt cống, rãnh tiêu thoát nước đoạn đường tỉnh lộ 136 

địa phận bản Pa Pe, hiện nay việc đi lại của nhân dân vào những ngày mưa rất khó 

khăn”. 

Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 719/BC-SGTVT ngày 

12/7/2019: 

 Năm 2017 Sở GTVT đã trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 

thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV tại Văn bản số 1344/SGTVT-KCHTGT ngày 

16/10/2017 trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri Bản Pa Pe xã Bình Lư, huyện 

Tam Đường nhưng đến nay dự án chưa triển khai thực hiện được, lý do các hộ dân 

đòi hỗ trợ kinh phí đền bù các công trình xây dựng trong phạm vi bảo trì đường bộ. 

 Để giải quyết kiến nghị của cử tri bản Pa Pe xã Bình Lư, ngày 4/7/2019 Sở 

Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị phòng ban có liên quan, 

chính quyền địa phương của huyện Tam Đường và các hộ dân cùng nhau thống 

nhất không thực hiện đền bù GPMB các công trình của người dân đã xây dựng 

trong phạm vi bảo trì đường bộ. Nếu các hộ dân đều đồng thuận Sở GTVT sẽ thực 

hiện triển khai thi công ngay và xong trong năm 2019. 

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

 3. Kiến nghị 48: Cử tri xã Sơn Bình kiến nghị:“Sở Giao thông Vận tải có 

phương án làm tấm bê tông nắp rãnh dọc Quốc lộ 4D khu vực bản 46 xã Sơn Bình, 

hiện nay rãnh thoát nước sâu rất nguy hiểm cho nhân dân”. 
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Sở Giao thông vận tải trả lời tại Công văn số 719/BC-SGTVT ngày 

12/7/2019: 

 Đoạn tuyến Km60-Km67/QL.4D được thi công hoàn thành, bàn giao đưa 

vào khai thác sử dụng tháng 11/2013. Do địa hình lưu vực lớn, lưu lượng nước 

nhiều nên dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc hở hình thang 

phía bên phải tuyến bằng bê tông với chiều dài L=230m, chiều rộng miệng rãnh 

3,5m nhằm đảm bảo thoát nước địa hình khu vực và lắp đặt hộ lan tôn sóng phòng 

hộ mềm để đảm bảo an toàn giao thông. Tại thời điểm thi công dự án hiện trạng 

khu vực trên có 3 hộ gia đình đang sinh sống, dự án đã mở 3 lối đi cho 3 hộ gia 

đình nói trên.  

 Đây là các hộ dân sinh sống sau khi dự án đã hoàn thành, Sở GTVT đề nghị 

UBND huyện Tam Đường xem xét, nếu quy hoạch đất ở dân cư thìUBND huyện 

xây dựngphương án đường gom đấu nối vào QL.4D. Để phục vụ sự đi lại của nhân 

dân và đảm bảo ATGT, Sở GTVT không thể bố trí tấm đan cho QL.4D theo đề 

nghị vì không đảm bảo tiêu chí của đường và không đảm bảo ATGT. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, 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: 02 

 1. Kiến nghị 49: Cử tri bản Tòng Pẳn, Vân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam 

Đường kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu xem xét báo cáo Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc sớm đền bù cho các hộ gia đình có diện tích đất và hoa mầu bị ảnh 

hưởng do thi công đường điện 110kV (kiến nghị này đã được trả lời tại kỳ họp thứ 

năm HĐND tỉnh khóa XIV nhưng đến nay nhân dân chưa nhận được bồi thường). 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời (tại Công văn số 2924/PCLC-

TTBV&PC ngày 10/10/2019) 

 Kiến nghị của các hộ dân bản Tòng Pẳn, Vân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam 

Đường về việc đền bù ảnh hưởng dự án ĐZ 110kV Phong Thổ -Than Uyên mạch 

2 và đấu nối sau TBA 220kV Than Uyên.  

 Dự án nêu trên không thuộc thẩm quyền của Công ty Điện lực Lai Châu. Do 

đó Công ty đã gửi văn bản về Ban QLDA lưới điện phối hợp giải quyết kiến nghị 

tại văn bản số 2783/PCLC-TTBV&PC ngày 25/9/2019 và đã nhận được văn bản 

phúc đáp số 4449/BDALĐ-PQLCT1, ngày 27/9/2019 với nội dung như sau: 
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 Dự án đã hoàn thành đóng điện vào ngày 04/12/2017, tuy nhiên đến nay chưa 

được phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Do vậy Ban QLDA lưới điện chưa 

có cơ sở thực hiện chi trả tiền đền bù cho các hộ dân. 

 Hiện tại Ban QLDA lưới điện đang làm việc với Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Tam Đường hoàn thiện phương án bồi thường GPMB, đồng thời đôn đốc 

các đơn vị đo vẽ hoàn thiện hồ sơ trích đo, trình Sở Tài nguyên môi trường thẩm 

định. Sau khi phương án bồi thường GPMB cho dự án được phê duyệt, Ban QLDA 

lưới điện sẽ tổ chức chi trả tiền đền bù cho các hộ dân. 

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):  

Dự án nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QLDA lưới điện - Tổng 

Công ty điện lực Miền Bắc. Dự án đã hoàn thành đóng điện vào ngày 04/12/2017, 

tuy nhiên đến nay chưa được UBND huyện Tam Đường phê duyệt phương án bồi 

thường giải phóng mặt bằng do các đơn vị liên quan chưa hoàn thiện thủ tục, hồ sơ 

pháp lý theo quy định.  

UBND huyện Tam Đường đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đôn 

đốc Ban Quản lý lưới điện - Tổng công ty điện lực Miền Bắc cung cấp bản đồ có xác 

nhận đầy đủ của cơ quan có thẩm quyền để Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tam 

Đường hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình UBND huyện Tam Đường phê duyệt phương 

án bồi thường. Đồng thời Công ty Điện lực Lai Châu tiếp tục đôn đốc Ban QLDA 

lưới điện - Tổng công ty điện lực Miền Bắc phối hợp các bên liên quan để đẩy nhanh 

công tác thẩm định phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ dân ngay sau khi có quyết 

định phê duyệt của UBND huyện Tam Đường. 

Kết quả rà soát: Chưa giải quyết xong 

UBND huyện Tam Đường trả lời (tại Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 

11/5/2021):  

Ngày 17/3/2021 UBND huyện Tam Đường đã có buổi làm việc với Điện lực 

Lai Châu đã thống nhất Trung tâm phát triển quỹ đất có văn bản gửi Điện lực Lai 

Châu và BQL lưới điện phối hợp giải quyết. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có 

Công văn số 34/CVTTPTQĐ ngày 18/3/2021 về việc hoàn thiện thủ tục pháp lý 

trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay Ban Quản lý 

lưới điện - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc chưa cung cấp bản đồ có xác nhận đầy 

đủ của cơ quan có thẩm quyền để làm căn cứ thẩm định phê duyệt. 
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 2. Kiến nghị 50: Cử tri bản Đông Pao 1, xã Bản Hon, huyện Tam Đường 

kiến nghị: “Sở Giao thông Vận tải xem xét có phương án xây kè chống sạt lở và 

làm hệ thống rãnh thoát nước tại khu vực Km15+740 đường tỉnh lộ 136”. 

Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Báo cáo số 1050/BC-SGTVT ngày 

02/10/2019): 

 Ngày 12/9/2019 Sở Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với UBND huyện 

Tam Đường, UBND xã Bản Hon tiến hành kiểm tra thực địa hiện trường khu vực 

đoạn Km15+650-Km15+760/ĐT.136, cụ thể: 

 - Về việc xây kè chống sạt lở thuộc đoạn Km15+650-Km15+670, theo đề nghị 

của cử tri là không khả thi vì lý do: Phía taluy dương bị sạt lở, tràn lấp rãnh dọc bê 

tông gây cản trở dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và hư hại công trình đường 

bộ, tại vị trí tuyến có địa hình độ dốc ngang thoải, mái taluy thấp, do đó chỉ thực hiện 

hót sụt, vét rãnh dọc hoàn trả kết cấu đường bộ là đảm bảo yêu cầu. 

- Về việc làm hệ thống rãnh thoát nước thuộc đoạn Km15+695-Km15+735 

(L=40m): Hiện tại đoạn tuyến chưa có rãnh dọc để thoát nước, Sở GTVT tiếp tục phối 

hợp với UBND huyện Tam Đường và UBND xã Bản Hon vận động hộ gia đình ông 

Tao Văn Ín hoàn trả lại phần đất của đường bộ để Sở GTVT sớm triển khai thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải trả lời (tại Báo cáo số 697/BC-SGTVT ngày 

11/5/2021): 

Đoạn tuyến thuộc dự án Đường nối Cao tốc Hà Nội –Lào Cai tới tp Lai Châu 

dự kiến sẽ khởi công trong quý II năm 2021. 

 

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: 01 

1. Kiến nghị 51: Cử tri xã Bình Lư kiến nghị: UBND tỉnh xem xét, nâng mức 

trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, với mức trợ cấp 270 

nghìn/người/tháng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ hiện nay không 

đảm bảo sinh hoạt cho đối tượng bảo trợ xã hội. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

Hiện nay, mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đang 

được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ (đối tượng: người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng và 
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nhóm đối tượng người đơn thân nghèo nuôi 01 con được hưởng hệ số 01, tương 

ứng 270.000 đồng/người/tháng). 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, xem xét việc nâng mức hỗ trợ cho 

các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh khi đảm bảo khả năng cân đối được 

ngân sách của địa phương. 

Kết quả rà soát: Đã giải quyết xong, 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 TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH 

KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 01 

1. Kiến nghị 52: Cử tri thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường kiến nghị Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và 

Xúc tiến Thương mại Lai Châu cấp chứng chỉ và chi trả chế độ với những người 

tham gia học nghề năm 2019 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới 

năm 2020 (Đề án 1956). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời (tại Báo cáo số 890/BC-

SLĐTBXH ngày 06/7/2020): 

 Hiện nay còn 19 lớp (tương đương với 557 học viên) thực hiện đào tạo chưa 

hoàn thiện và chưa bế giảng cấp phát chứng chỉ, chế độ hỗ trợ tiền ăn cho người học. 

Tổng kinh phí còn tồn đọng là 2.362.012.500 đồng. Nguyên nhân: Năng lực quản  lý 

điều hành của đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty còn hạn chế, công tác tổ chức đào tạo 

dàn trải, khai giảng 37/37 lớp khi kết thúc năm ngân sách công ty đã quyết toán được 

18 lớp theo quy định hiện hành, còn 19 lớp công ty chưa hoàn thiện chứng từ để thanh 

quyết toán do công ty không đáp ứng được năng lực tài chính để tiếp tục đào tạo một 

số lớp chưa đảm bảo về thời gian theo chương trình đào tạo và tổ chức bế giảng cấp 

phát chế độ tiền ăn, chứng chỉ cho học viên đối với các lớp đã đào tạo xong. 

Để đảm quyền lợi cho người học và Sở Lao động - TBXH thu hồi được số 

kinh phí Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Xúc tiến thương mại Lai Châu 

chưa thanh toán tạm ứng. Sở Lao động -TBXH  kính đề nghị HĐND, UBND tỉnh 

xem xét, cho chuyển nguồn kinh phí năm 2019 hoặc bổ sung nguồn kinh phí năm 

2020 với số tiền là 1.986.300đ (Một tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu ba trăm nghìn 

đồng chẵn) để thực hiện đào tạo 19 lớp chưa hoàn thiện của năm 2019. 
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Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tam 

Đường (tháng 10/2020): 

Đến thời điểm giám sát, chưa thực hiện cấp chứng chỉ và chi trả chế độ với 

những người tham gia học nghề năm 2019. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời (tại Báo cáo số 544/BC- 

SLĐTBXH ngày 07/5/2021): 

Ngày 22/3/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với 

bà Ngô Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Xúc 

tiến thương mại Lai Châu, đi đến thống nhất: Chậm nhất ngày 25/3/2021 Công ty 

phải hoàn trả tạm ứng năm 2019 với số tiền là 748.520.000 đồng cho Sở vào Kho 

bạc nhà nước để hoàn trả Ngân sách nhà nước. Nếu đến ngày 30/4/2021, Công ty 

TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Xúc tiến thương mại Lai Châu không hoàn trả số 

kinh phí tạm ứng trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chuyển hồ sơ vụ 

việc ra cơ quan pháp luật giải quyết theo quy định. 

 

XVII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ 

CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 02 

1. Kiến nghị 53. UBND tỉnh xem xét việc đầu tư xây dựng thủy điện Nậm Dê 

tại xã Sơn Bình, khởi công xây dựng từ năm 2006, đến nay chưa hoàn thành và 

không thấy tiếp tục đầu tư, khó khăn cho việc quản lý của chính quyền địa phương. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 

09/10/2020) 

Dự án thủy điện Nậm Giê được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006, Nhà đầu tư là Công ty 

Xi măng Lào Cai. Đến năm 2008 đã thi công đập đầu mối, kênh dẫn, nhà điều hành 

và đạt khoảng 50% khối lượng xây dựng bể áp lực, kênh xả,… Do nhà đầu tư gặp 

khó khăn về tài chính nên Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển - 

chi nhánh Lào Cai đã thu hồi và phát mại dự án. 

Ngày 17 tháng 3 năm 2015, UBND tỉnh Lai Châu cấp Giấy chứng nhận đầu 

tư cho Công ty Cổ phần thủy điện Chu Va (là nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự 

án). Tuy nhiên, hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đang lập hồ sơ chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng hồ chứa nước Nậm Thi, theo phương án sơ bộ vị trí tuyến đập 

hồ chứa nước Nậm Thi có thể trùng vào vị trí đập thủy điện Nậm Giê. Hiện UBND 

tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan 
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tham mưu UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là 

Chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Nậm Thi) để nghiên cứu phương án đầu tư hài hòa 

trong việc sử dụng nguồn nước nhằm phát huy được hiệu quả thủy lợi và thủy điện. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tam 

Đường (tháng 10/2020): 

Tổ đại biểu tiếp tục theo dõi việc giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri. 

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

Ngày 21/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 175/UBND-KTN 

về việc đầu tư dự án hồ chứa nước Nậm Thi, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu gửi 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy 

lợi 1 - Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó ưu tiên phương án đầu tư kết hợp dự án 

thủy điện Nậm Giê và hồ Nậm Thi để khai thác tối đa mục tiêu và hiệu quả của dự 

án. Dự án được đề nghị đầu tư bằng nguồn vốn trung hạn 2021-2025 do Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quản lý. 

2. Kiến nghị 54. Cử tri các xã của huyện Tam Đường kiến nghị UBND tỉnh 

xem xét điều chỉnh, thu hồi diện tích đất nông nghiệp đã cho Công ty Cổ phần Minh 

Sơn thuê trồng rừng sản xuất nhưng đến nay không còn rừng để giao lại cho chính 

quyền địa phương quản lý, sử dụng. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 

09/10/2020) 

UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 

hợp với Công ty Cổ phần Minh Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các 

huyện: Tam Đường, Tân Uyên rà soát, khoanh vẽ trên bản đồ và trên thực địa tại 

Công văn số 2389/UBND-KTN ngày 22/10/2019 để trình UBND tỉnh điều chỉnh 

dự án đầu tư theo hướng liền vùng, liền khoảnh để thuận lợi trong việc đầu tư của 

Nhà đầu tư, nhưng do Công ty cổ phần Minh Sơn không bố trí cán bộ phối hợp rà 

soát nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tam Đường chưa 

có kết quả rà soát, xác định diện tích ngoài thực địa để điều chỉnh dự án đầu tư, do 

đó chưa có đủ cơ sở để thu hồi lại diện tích đất không còn rừng của Công ty Cổ 

phần Minh Sơn thuê để giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, sử dụng.   

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

huyện Tam Đường có văn bản đôn đốc, nhắc nhở Công ty Cổ phần Minh Sơn phối 

hợp trong việc xác định diện tích có rừng ngoài thực địa, kế hoạch trồng rừng theo 

dự án được duyệt; chuyển hồ sơ để Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND tỉnh 

điều chỉnh chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư của Công ty Cổ 
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phần Minh Sơn; trên cơ sở đó giao lại diện tích đất không sử dụng cho chính quyền 

địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND. Tỉnh ứng cử tại huyện Tam 

Đường (tháng 10/2020): 

Tổ đại biểu tiếp tục theo dõi việc giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri. 

Kết quả: UBND tỉnh đã có trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 

14/5/2021 (Nội dung trả lời đã nêu tại kiến nghị số 21 trang 14 + 15) 

 

XVIII. 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: 01 

1. Kiến nghị 55. Cử tri xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường kiến nghị:Hiện 

nay xe chở mủ cao su đi qua địa bàn xã Nùng Nàng không có bạt che đậy kín nên 

bốc mùi hôi thối, gây mất vệ sinh môi trường, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty 

Cao su Lai Châu có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường khi vận chuyển thành 

phẩm mủ cao su. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty nghiên cứu giải quyết nội dung phản ánh của 

cử tri. UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện, 

đặc biệt là các xe chở mủ cao su. Các phương tiện phải đảm bảo các điều kiện trước 

khi vận chuyển, không gây mất vệ sinh môi trường. 

 

XIX. 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: 0 

 

_____________________________ 

 

 


