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

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

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

  

Tổng số kiến nghị: 67 

 

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: 01 

1. Kiến nghị 01: Cử tri xã Hố Mít đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án đường lên 4 bản Mít Nọi, bản Thào, bản Tà Hử, bản Lầu của xã Hố Mít. 

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

Hiện nay UBND tỉnh đang giao các chủ đầu tư chuẩn bị các thủ tục đầu tư  

02 dự án liên quan đến nhóm bản nói trên: (1) dự án: Đường trung tâm xã Hố Mít - 

Suối Lĩnh A-Bản Lầu-Bản Thào A-Thào B-Bản K2, huyện Tân Uyên dự kiến sử 

dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; (2) Đường Quốc lộ 32-Mít 

Nọi-Bản Thào huyện Tân Uyên, dự kiến sử dụng vốn ngân sách địa phương. Tuy 

nhiên việc hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án trên còn phải chờ ý kiến về nguồn vốn 

của các Bộ, ngành Trung ương. Thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành để hoàn tất thủ tục đầu tư, sớm 

khởi công dự án. 

 Kết quả: Đã giải quyết, 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: 03 

1. Kiến nghị 02: Cử tri xã Mường Khoa kiến nghị: Công ty Điện lực tỉnh Lai 

Châu làm chủ đầu tư công trình xây lắp đường điện hai bản Hô Tra, Hô So xã 

Mường Khoa, trong quá trình thi công làm hỏng 55m mương thủy lợi bản Nậm 

Cung 1 (Công ty Điện lực tỉnh đã cam kết sẽ sửa chữa). Tuy nhiên, Công ty Điện 

lực tỉnh chỉ khắc phục tạm thời, công trình thủy lợi hiện nay vẫn hỏng, ảnh hưởng 

                                           
1 Nội dung trả lời cập nhật đến ngày 31/5/2021 
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đến việc tưới tiêu phục vụ sản xuất của Nhân dân trong bản.  

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

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực tỉnh kiểm tra, xác mỉnh các hư hỏng 

của mương thủy lợi bản Nậm Cung l đến nay chưa được khắc phục; chỉ đạo nhà 

thầu thi công khắc phục các hư hỏng mương thủy lợi Nậm Cung 1 và báo cáo UBND 

tỉnh kết quả khắc phục trước 30/11/2016. 

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

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

Công ty Điện lực đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục hư hỏng. Tuy nhiên, cử tri 

tiếp tục phản ánh công trình thủy lợi trên lại bị hư hỏng. Công ty Điện lực cam kết 

sẽ phối hợp với UBND xã Mường Khoa xác minh thực tế trong tháng 11/2016, 

trường hợp bị hư hỏng sẽ chỉ đạo nhà thầu khắc phục xong trong tháng 02/2017. 

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

2. Kiến nghị 03:  Cử tri các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ, 

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

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

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

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

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

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

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

Bí thư, Trưởng thôn, bản lên mức 1,0 mức lương tối thiểu, mức phụ cấp hiện nay quá 

thấp không nâng cao được hoạt 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. 
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 Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

3. Kiến nghị 04: Cử tri xã Pắc Ta kiến nghị: Bản Noong Thăng, xã Phúc 

Than, huyện Than Uyên là địa bàn giáp ranh với xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên có đối 

tượng nhiều nơi đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng đến việc 

quản lý an ninh trật tự. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện 

pháp xem xét, giải quyết. 

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

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri xã Pắc Ta và sẽ chỉ đạo Công an tỉnh 

phối hợp với chính quyền địa phương đây mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi 

nhận thức của Nhân dân trong phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; thực hiện 

tốt công tác cai nghiện và uống thuốc Methadone cho số đối tượng nghiện trong bản 

Noong Thăng: tập trung lực lượng đấu tranh bắt giữ xử lý các đối tượng có hành vi 

phạm tội về ma túy; đề nghị Tòa án ra quyết định đưa đi chấp hành án phạt tù đối 

với các đối tượng được hoãn thi hành án có biểu hiện vi phạm pháp luật. 

 Kết quả: Đã giải quyết, 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: 02 

1. Kiến nghị 05: Cử tri xã Mường Khoa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công 

ty Điện lực tỉnh Lai Châu tiếp tục khắc phục 55m mương thủy lợi bản Nậm Cung 1 

để phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, cử tri đã kiến 

nghị và UBND tỉnh đã trả lời “UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực kiểm tra, xác 

minh các hư hỏng của mương thủy lợi Nậm Cung 1 đến nay chưa được khắc phục; 

chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục các hư hỏng mương thủy lợi Nậm Cung 1 và 

báo cáo UBND tỉnh kết quả khắc phục trước 30/11/2016”. Nhưng đến nay Công ty 

Điện lực Lai Châu chưa sửa chữa, khắc phục, 55m mương thủy lợi bản Nậm Cung 

1 vẫn hư hỏng. 

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

Hiện nay nhà thầu thi công đang tiếp tục triển khai khắc phục các hư hỏng 

như kiến nghị của cử tri nêu trên. Tuy nhiên trong quá trình sửa chữa, thời tiết có 

mưa, công tác vận chuyển vật liệu khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục 

sửa chữa. Chủ đầu tư dự án là Công ty Điện lực Lai Châu cam kết sẽ hoàn thành 

công tác sửa chữa công trình trước 31/12/2016. 

 Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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2. Kiến nghị 06: Cử tri xã Phúc Khoa có ý kiến: Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-

UBDT, ngày 29/2/2016 về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu 

tư chương trình 135; Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học 

sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Quyết định số 11/2012/QĐ-

UBND, ngày 06/4/2012 về việc quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi 

từ nhà đến trường và trở về trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND, ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Lai 

Châu; các văn bản hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo về việc xét, duyệt 

học sinh ở bán trú năm học 2016 - 2017. Trường THCS xã Phúc Khoa không có học 

sinh nào đủ điều kiện được xét duyệt ở bán trú tại trường. Tuy nhiên, trên thực tế 

điều kiện của nhiều học sinh trường THCS xã còn rất khó khăn, khoảng cách từ bản 

Pắc Khoa, bản Hô Bon đến trường là 5 - 7km, trong đó có một số nhà của học sinh 

ở trên đồi cao, nhiều em không có phương tiện đi lại, số học sinh có nguy cơ bỏ học 

tăng. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh điều kiện để xét duyệt học sinh 

ở bán trú tại trường, cụ thể học sinh có khoảng cách từ nhà đến trường từ 5km trở 

lên và không quy định điều kiện là những học sinh ở các bản đặc biệt khó khăn để 

tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều em còn khó khăn được đến trường và đạt tỷ lệ học 

sinh đi học chuyên cần. 

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

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, UBND 

tỉnh đã kịp thời trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 

28/7/2016, trong đó, quy định cụ thể “Nhà ở xa trường từ 7km trở lên đối với học sinh 

trung học cơ sở”, bằng quy định tối thiểu tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP. Do đó, 

việc cử tri huyện Tân Uyên đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh điều kiện để xét 

duyệt học sinh ở bán trú tại trường thấp hơn khung tối thiểu Chính phủ quy định tại Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND không thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng 

kiểm tra, rà soát thực tế; nghiên cứu, tham mưu với HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ 

trợ đối với những học sinh nhà ở xa trường, có nhu cầu ở bán trú tại trường nhưng không 

thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-

CP và Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND trên cơ sở cân đối được nguồn vốn. 

 Kết quả: Đã giải quyết, 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: 06 
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1. Kiến nghị 07: Cử tri xã Thân Thuộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao 

thông Vận tải  xem xét làm đoạn cống thoát nước dọc theo quốc lộ 32 ra cầu Nậm 

Cưởm, hiện tại nước thải từ công đường 32 xả trực tiếp vào mương tưới tiêu nên 

kênh mương liên tục bị tắc ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của Nhân dân. 

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

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, Sở đã báo cáo Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam cho chủ trương sửa chữa đột xuất bổ sung rãnh dọc từ Km 379+710- Km 

379+760/QL32 vượt qua mương thủy lợi dẫn nước ra cầu Nậm Cưởm, hiện tại đang 

triển khai dự kiến trong tháng 5/2017 hoàn thành. 

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

2. Kiến nghị 08: Cử tri xã Hố Mít kiến nghị: Hệ thống phát thanh của xã 

được cấp từ năm 2013, do công suất nhỏ, cột thấp, không hoạt động được; để làm 

tốt công tác tuyên truyền cho Nhân dân trong xã, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 

quan chức năng có phương án nâng cấp và sửa chữa hệ thống phát thanh của xã. 

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

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn 

hóa, Thê thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan, kiểm tra, rà soát các 

hệ thống phát thanh tại các xã đã được đầu tư, báo cáo UBND tỉnh về hiện trạng đầu 

tư các hệ thống phát thanh (tình trạng xuống cấp, hư hỏng hoặc đầu tư không hiệu 

quả...) để có biện pháp xử lý. 

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

3. Kiến nghị 09: Cử tri huyện Tam Đường. Tân Uyên, Phong Thổ kiến nghị 

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

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

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

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

mức 0,2 mức lương tối thiểu. 

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

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

hành 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 cấp xã, thôn bản, tổ dân 

phố; theo đó, mức phụ cấp hàng tháng cho các chức danh đối với những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã: thôn, bản tổ dân phố, được xây dựng căn cứ theo 

khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Về cơ bản, mức phụ cấp của các chức 



6 

 

danh nêu trên đã đảm bảo hoạt động và tương đối phù hợp với mức phụ cấp của các 

chức danh không chuyên trách khác được quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ-

UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh. Mặt khác, tại Điểm a, Khoản 2, Mục I, 

Phần thứ nhất của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ quy 

định “không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình, đề án làm tăng chi ngân 

sách nhà nước khi không cân đối được nguồn”. 

Trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn hẹp, nguồn lực để thực hiện 

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

cho các đối tượng trên trước mắt giữ nguyên, khi đủ điều kiện UBND tỉnh trình cấp 

có thẩm quyền sửa đổi bô sung phủ hợp điều kiện thực tế. 

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

4. Kiến nghị 10: Cử tri xã Hố Mít có ý kiến: Trên địa bàn xã có nhiều học 

sinh, sinh viên đang theo học các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp nhưng 

không thuộc hộ nghèo nên không được vay vốn đi học. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến 

đề nghị Chính phủ quan tâm, mở rộng đối tượng vay vốn Ngân hàng chính sách xã 

hội đối với học sinh, sinh viên khu vực khó khăn. 

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

UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ xem xét, báo cáo Chính phủ 

cho phép mở rộng đổi tượng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đối với học sinh, 

sinh viên khu vực các xã khó khăn đang theo học các trường đại học,trung cấp 

chuyên nghiệp nhưng không thuộc hộ nghèo. 

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

5. Kiến nghị 11: Cử tri thị trân Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn, phê duyệt kết 

quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 đối với các huyện. Hiện nay đối với thị 

trấn Tân Uyên việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo 

gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chế độ chính sách như: cấp thẻ 

BHYT, chế độ hỗ trợ ăn trưa của các cháu học sinh, chế độ hỗ trợ hộ nghèo trong 

địp tết Nguyên đán Đinh Dậu (Lý do: Trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo từ 

tháng 11/2016, kết quả điều tra thị trấn có 1.097 hộ nghèo, 164 hộ cận nghèo, đến 

tháng 12/2016 thực hiện công văn số 2543/UBND-KTN ngày 15/12/2016 cua 

UBND tỉnh Lai Châu; công văn số 1342/SLĐTBXH-BTXH ngày 20/12/2016; công 

                                           

2 Đã sửa đổi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh. 
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văn của Phòng Lao động số 125/PLĐTBXH-XĐGN ngày 22/12/2016 về rà soát bô 

sung tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 số hộ nghèo thị trấn giảm xuống 

còn 624 hộ, cận nghèo 407, kết quả 2 lần rà soát đều chưa có quyết định của cấp 

có thẩm quyền phê duyệt). 

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

- Về hướng dẫn rà soát hộ nghèo: Ngày 28/6/2016, Bộ Lao động - Thương 

bình và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17⁄2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 

về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 7020; Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh 

đã ban hành Kế hoạch số 1887/KH-UBND về kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghẻo năm 2016 trên địa bản tỉnh. Tại 02 văn bản trên, đã hướng dẫn cụ thê. chỉ tiết 

về trình tự rà soát, về thẩm quyền phê duyệt kết quả rà soát hộ nghẻo, hộ cận nghèo. 

- Về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; Việc rà 

soát, phê duyệt kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 sẽ được thực hiện trong 

quý II1/2017. Đến thời điểm đó, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, 

UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Kết 

quả rà soát sẽ được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2017 theo đúng quy định. 

- Về thực hiện chính sách đối với hộ nghèo: UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 161/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2016. Theo đó, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là: 32.259 hộ, chiếm 

34,81% (giảm 5,592 so với đầu năm 2016): tông số hộ cận nghèo là: 11.169 hộ, 

chiếm 12,05% (tăng 2% so với đâu năm 2016). Riêng kết quả của thị trấn Tân Uyên: 

Tổng số hộ nghèo là 624 hộ, chiếm 19,01% (giảm 15,37% so với đầu năm 2016): 

tổng số hộ cận nghèo là: 407 hộ, chiếm 12,4% (tăng 11,08% so với đẫu năm 2016). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản 

số 696/UBND-KTN ngày 19/4/2017 về việc thực hiện các chính sách đối với hộ 

nghèo giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trước mắt thực hiện chi trả các chính sách 

giảm nghẻo và an sinh xã hội đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập quy định tại 

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. 

 Đối với các đối tượng hộ nghèo thiểu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Khi 

cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ và hướng dẫn nguồn kinh phí 

thực hiện, sẽ căn cứ để triển khai chính sách hỗ trợ đôi với các đối tượng này. 

 Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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6. Kiến nghị 12: Cử tri huyện Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh xem xét cấp bổ 

sung đất cho gia đình ông Trần Văn Vinh, bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc còn 

thiếu (500m2) vì số đất thực tế của gia đình là 4 ha nhưng chỉ được cấp 3,5 ha (Đất 

thuộc dự án trồng chè 327 tại Tổ dân phố 6, thị trấn Tân Uyên). 

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

Ngày 24/2/2017 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên đã phối 

hợp cùng UBND thị trân Tân Uyên tiễn hành đo đạc, thống nhất số liệu hiện trạng 

sử dụng đất của gia đình ông Trần Văn Vinh đang sử dụng là 38.798,1 m”: chủ sử 

dụng đất không đề nghị xem xét, cấp bổ sung diện tích còn thiếu như kiến nghị. 

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

 

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

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

 Tổng số kiến nghị: 08 

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

1. Kiến nghị 13: Cử tri bản Nà Ui, xã Nậm Sỏ kiến nghị: Các hộ dân tham gia 

thực hiện dự án trồng rừng với Công ty Phong Minh, tuy nhiên Công ty không thanh 

toán tiền nhân công và hỗ trợ gạo cho Nhân dân theo hợp đồng. Từ năm 2014 đến 

nay Công ty không trồng và cũng không thực hiện các nội dung đã cam kết với Nhân 

dân như trong hợp đồng, đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án, thu hồi đất đã giao cho 

Công ty Phong Minh trả lại cho Nhân dân để Nhân dân canh tác và sản xuất. 

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

+ Việc thực hiện ký kết hợp đồng trồng rừng sản xuất giữa Công ty và các hộ 

gia đình cá nhân tại địa bàn xã Nậm Sỏ huyện Tân Uyên là thoả thuận dân sự thực 

hiện theo các quy định của pháp luật được xác lập thông qua hợp đồng kinh tế có sự 

cam kết, thoả thuận của các bên. Do vậy, đề nghị các hộ gia đình có tham gia dự án 

trồng rừng sản xuất của Công ty Phong Minh làm việc với trực tiếp với Công ty để 

được giải quyết những khúc mắc trong việc thực hiện hợp đồng trồng rừng; trường 

hợp các hộ dân và Công ty không giải quyết được thì các hộ kiến nghị với UBND xã, 

UBND huyện để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

+ Về nội dung thu hồi dự án, thu hồi đất đã giao cho Công ty: UBND tỉnh  

tiếp thu ý kiến của cử tri, trong quý III năm 2017 sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm 

tra giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2017 (Báo cáo số 536/BC-

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

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1922/UBND-NLN ngày 18/10/2017 về 

việc kiểm tra xử lý các dự án trồng rừng của các doanh nghiệp không thực hiện đúng 

tiến độ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã ban hành văn bản số 1228/SNN-KL ngày 27/10/2017 về việc báo cáo 

tiến độ thực hiện và đề xuất phương án xử lý đối với dự án trồng rừng sản xuất của 

các doanh nghiệp trên địa bàn gửi các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và 

đề nghị gửi trước ngày 07/11/2017. UBND huyện Tân Uyên đã mời Công ty Phong 

Minh đến để giải quyết, tuy nhiên, Công ty Phong Minh chưa phối hợp, do đó chưa 

tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thu hồi dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, 

thu hồi đất đối với dự án đã được tỉnh phê duyệt nhưng đến nay nhà đầu tư không 

triển khai dự án. 

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

2. Kiến nghị 14: Cử tri xã Pắc Ta kiến nghị: Hiện nay xã Pắc Ta có hơn 300 

ha đất rừng từ những năm 1994 - 1998 với độ dốc thấp, đề nghị UBND tỉnh xem xét 

giao đất cho Nhân dân để Nhân dân trồng chè. 

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

Theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 thì việc giao đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc chức năng, thẩm 

quyền UBND cấp huyện; Do đó đề nghị cử tri kiến nghị với UBND huyện để xem 

xét giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền của UBND huyện thì yêu cầu UBND 

huyện có văn bản báo cáo các sở, ngành chức năng và UBND tỉnh để xem xét giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

UBND huyện Tân Uyên trả lời tại Báo cáo số 905/BC-UBND ngày 

24/5/2021: 

Ngày 24/2/2021, Phòng Nông nghiệp phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Tài 

nguyên & Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Pắc 

Ta tiến hành kiểm tra diện tích cây Thông cử tri bản Hoàng Hà (nay là bản Sơn 

Hà) xã Pắc Ta kiến nghị để chuyển đổi sang trồng chè và sản xuất nông nghiệp.  

Căn cứ kết quả kiểm tra thực địa và quy định của pháp luật liên quan, Chi 

cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT phương án giải quyết: “Theo 

Điều 19 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác: “Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy 
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hoạch, kế hoạch sử dụng đất; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; có dự án đầu tư 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; có phương án trồng rừng thay 

thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách 

nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế”. Do đó, việc thực hiện chuyển đổi diện tích 

rừng Thông sang trồng chè và sản xuất nông nghiệp theo kiến nghị của cử tri bản 

Hoàng Hà (nay là bản Sơn Hà) là không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 

về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND 

xã tuyên truyền vận động Nhân dân tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng 

Thông, không để xảy ra tình trạng tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng trái các quy 

định của pháp luật. 

3. Kiến nghị 15: Cử tri xã Pắc Ta kiến nghị: Để đảm bảo việc quản lý bảo vệ, 

vận hành công trình thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho Nhân dân, đề nghị UBND 

tỉnh phân cấp quản lý công trình thủy nông tưới tiêu trên 50 ha về huyện quản lý 

hoặc giao rõ trách nhiệm để kịp thời sửa chữa, nạo vét khi các công trình thủy lợi 

bị hỏng hóc, xuống cấp. 

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

Theo nội dung phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bản tỉnh tại Quyết 

định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh về tổ chức, quản lý, 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn do Nhà nước 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Việc phân cấp quản lý đối với công trình thủy lợi 

được quy định cụ thể như sau: 

+ Công ty TNHH một thành viên Quản lý Thủy nông trực tiếp quản lý các 

công trình thủy lợi có diện tích tưới từ 50 ha trở lên, các hồ chứa có chiều cao đập 

trên 12m, các công trình thủy lợi nằm trên địa bàn 2 xã. 

+ Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi do UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã quyết định thành lập (Ban thủy lợi xã, tổ thủy lợi bản) quản lý các 

công trình thủy lợi có diện tích tưới nhỏ hơn 50 ha. 

Do đặc điểm các bãi tưới là ruộng bậc thang, nhỏ lẻ, manh mún (từ vài ha đến 

vài chục ha), có rất ít cánh đồng tập trung lớn vài trăm ha; các công trình thủy lợi 

được đầu tư nằm rải rác theo bãi tưới, tưới theo hình thức tự chảy. Như vậy việc 

phân cấp quản lý khai thác công trình theo quy định hiện hành là phù hợp với điều 

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

4. Kiến nghị 16: Cử tri xã Pắc Ta kiến nghị: Thời gian qua các cấp, các ngành 

đã vào cuộc xử lý, phá bỏ 36 hầm lò khai thác vàng tại xã Pắc Ta. Tuy nhiên, phát 

hiện vẫn còn 12 hầm lò lén lút khai thác vàng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 

chức năng tiếp tục xử lý dứt điểm số hầm lò trên. 

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

Trong quá trình thực hiện Phương án giải tỏa khu vực mỏ vàng Pắc Ta, huyện 

Tân Uyên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 

28/3/2017, liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Công an tỉnh, UBND huyện Tân Uyên, Công an huyện Tân Uyên, UBND xã Pắc 

Ta đã phát hiện thêm 12 đường hầm, lò có khả năng xảy ra khai thác khoáng sản 

trái phép cần được nổ mìn phá sập để đảm bảo an toàn. Nguyên nhân phát sinh 12 

hầm lò là do đợt thống kê, rà soát trước đây các đường hầm, lò này đã bị các đối 

tượng khai thác trái phép ngụy trang chèn lấp cửa hang hoặc bị cây cối mọc um 

tùm che khuất nên không kiểm đếm hết để đưa vào phương án giải tỏa, phá sập. 

Hiện nay UBND tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, xin ý kiến Tỉnh uỷ tiếp tục 

cho xử lý đánh sập 12 hầm lò này. 

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

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

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt bổ sung phương án giải tỏa khu vực mỏ vàng Pắc Ta. Ngày 

20/10/2017 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành tỉnh đã xử lý phá 

bỏ 12 hầm lò nêu trên. 

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

5. Kiến nghị 17: Cử tri bản Pắc Ta, xã Pắc Ta và cử tri khu phố 3, thị trấn 

Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng cống 

hộp thoát nước dọc tuyến quốc lộ 32 khu vực chợ Pắc Ta, xã Pắc Ta (hiện nay chưa 

có rãnh thoát nước); xử lý việc thu thoát nước mặt đường vào rãnh dọc Quốc lộ 32 

thuộc khu phố 3, thị trấn Tân Uyên (vị trí trước cửa nhà ông Chu Công Thành) để 

đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. 

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

+ Việc đầu tư xây dựng cống hộp thoát nước dọc quốc lộ 32 khu vực chợ Pắc 

Ta, xã Pắc Ta nằm trong tổng thể dự án sửa chữa và bổ sung hệ thống rãnh dọc thoát 

nước tại vị trí cấp bách trên Quốc lộ 32, đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao 
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cho Ban Quản lý dự án 4 làm Chủ đầu tư, Sở Giao thông Vận tải có văn bản chấp 

thuận, bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA 4 triển khai thi công (Văn bản số 545/-

CT-SGTVT ngày 28/4/2017), hiện dự án đang được triển khai thi công dự kiến đến 

ngày 17/7/2018 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các huyện liên quan tích cực phối 

hợp với Ban QLDA 4  để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm đưa dự án vào khai thác 

sử dụng. 

+ Việc Xử lý việc thu thoát nước mặt đường vào rãnh dọc Quốc lộ 32 thuộc 

khu phố 3, thị trấn Tân Uyên: Dự án thoát nước, lát vỉa hè đoạn qua khu phố 3 do 

UBND huyện Tân Uyên làm chủ đầu tư, quá trình thi công các cửa hố thu hẹp không 

đảm bảo tiêu thoát nước dẫn đến tình trạng ứ đọng nước và bùn cục bộ trong những 

ngày có lượng mưa lớn. Nội dung này thuộc trách nhiệm của UBND huyện Tân 

Uyên; Trên cơ sở ý kiến của cử tri, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND 

huyện Tân Uyên chỉ đạo, kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân, thống nhất có biện 

pháp xử lý, đồng thời yêu cầu Ban QLDA huyện Tân Uyên và nhà thầu thi công sửa 

chữa, mở rộng cửa hố thu để đảm bảo thoát nước, dự kiến hoàn thành trước 

30/06/2017. 

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

6. Kiến nghị 18: Cử tri xã Pắc Ta kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cấp trang thiết 

bị cho các nhà văn hóa bản. 

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

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND 

các huyện, thành phố rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và các thôn, 

bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh để cân đối nguồn kinh phí, đến ngày 21/6/2017, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND phân bổ nguồn kinh phí hỗ 

trợ các huyện, thành phố để xây dựng 05 nhà văn hoá xã; 43 nhà văn hoá thôn, bản, 

tổ dân phố, với tổng nguồn vốn là 7.350 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết 

bị nhà văn hoá cho 122 nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố, với tổng kinh phí 4.880 

triệu đồng. Đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ nguồn kinh phí được giao 

để tổ chức thực hiện và hoàn thành trong năm 2017. 

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

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

UBND huyện sẽ cấp trang thiết bị cho Nhà văn hóa các bản: K2, Nà Sẳng, 

Hoàng Hà, Nà Ún, Thanh Sơn, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/1 NVH và sẽ cấp về 

cho xã trong tháng 12/2017. 
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 Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

7. Kiến nghị 19: Cử tri xã Hố Mít, huyện Tân Uyên và xã Thu Lũm, huyện 

Mường Tè kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ nghiên cứu có chính sách 

hỗ trợ ăn trưa cho nhóm trẻ dưới 3 tuổi, hiện nay do không có chế độ ăn trưa tại 

lớp nên khó khăn cho việc vận động học sinh ra lớp; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho 

giáo viên mầm non dạy lớp ghép. 

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

+ Về hỗ trợ tiền ăn trưa cho nhóm trẻ mầm non dưới 3 tuổi: Theo Quyết định 

số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một 

số chính sách phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2011-2015; Thông tư  liên tịch 

số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của  liên Bộ Giáo dục và  Đào tạo, 

Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ 

sở giáo dục Mầm non theo Quyết  định số 239/QĐ-TTg  ngày  09/02/2010 của  Thủ  

tướng  Chính  phủ phê  duyệt đề  án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-

2015 mới chỉ quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 

tuổi là 120.000 đồng/tháng/cháu, được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng 

không quá 9 tháng/năm học, chưa có chính sách hỗ trợ cho trẻ dưới 3 tuổi. Trong 

thời gian tới, căn cứ khả năng cân đối nguồn NSĐP và tình hình thực tế, UBND tỉnh 

sẽ nghiên cứu, nếu cần thiết, UBND tỉnh sẽ báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét ban 

hành chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với nhóm trẻ mầm non dưới 3 tuổi. 

+ Về hỗ trợ kinh phí cho giáo viên Mầm non dạy lớp ghép: Hiện nay, Quyết 

định số 15/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới chỉ quy định về phụ cấp dạy 

lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo 

dục công lập; chưa có quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp 

giảng dạy học sinh mầm non. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu 

kiến nghị với Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ GD&ĐT tham mưu ban hành quy định 

về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 

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

8. Kiến nghị 20: Cử tri xã Hố Mít, huyện Tân Uyên kiến nghị: Việc đánh giá, 

phân, xếp loại cán bộ quản lý, viên chức hàng năm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP 

ngày 09/6/2015 của Chính phủ còn nhiều bất cập, vướng mắc, cụ thể: (1) Chưa 

thống nhất giữa Nghị định 56/2015/NĐ-CP với đánh giá chuẩn nghề nghiệp của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định. (2) Theo các tiêu chí phân loại đánh giá viên chức 

quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP thì tất cả viên chức nếu được xếp loại từ 

hoàn thành nhiệm vụ trở lên đều phải “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề 
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tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác 

chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”. (3) Tại điểm c, 

khoản 2, Điều 28 quy định: Nếu viên chức quản lý “để xảy ra các vụ vi phạm kỷ 

luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật” thì phân loại ở mức không hoàn 

thành nhiệm vụ. Như vậy, trong 2 năm liên tiếp, đơn vị nào đó mỗi năm có 01 viên 

chức vi phạm dẫn đến bị kỷ luật thì viên chức quản lý ở đơn vị đó sẽ bị phân loại 

đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, theo Luật Viên chức thì viên chức quản 

lý ở đơn vị này sẽ bị buộc thôi việc, trong khi 02 viên chức vi phạm của đơn vị này 

chỉ bị kỷ luật xong vẫn được công tác bình thường. 

Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 

56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

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

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ xem xét kiến nghị với Chính phủ 

và Bộ Nội vụ sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP cho phù hợp. 

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

 

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: 02 

1. Kiến nghị 21: Cử tri bản Phiêng Sỏ, xã Nậm Sỏ kiến nghị: Cầu treo bản 

Phiêng Sỏ được thi công và bàn giao năm 2016, đến nay một bên mố cầu bị lún và 

hư hỏng, đi lại rất nguy hiểm, đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo sửa chữa. 

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

Cầu treo Bản Phiêng Sỏ, xã Nậm Sỏ thuộc dự án nhịp cầu yêu thương do Ban 

QLDA 3 thuộc Tổng cục ĐBVN làm Chủ đầu tư, Ban QLDA chuyên ngành giao 

thông thuộc Sở Giao thông Vận tải (nay là Ban QLDA ĐTXD các công trình giao 

thông tỉnh) thực hiện quản lý điều hành dự án. Đến nay Ban QLDA ĐTXD các công 

trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục đảm bảo đi lại an toàn 

cho Nhân dân trong vùng. 

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

                                           
3 Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức. 
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2. Kiến nghị 22: Cử tri xã Thân Thuộc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Giao 

thông Vận tải xem xét cắm biển báo giao thông tại khu vực Trường Tiểu học xã 

Thân Thuộc để đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh. 

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

 Hiện tại khu vực Trường tiểu học xã Thân Thuộc đã có 02 biển báo được lắp 

đặt từ tháng 5/2017 để cảnh báo ATGT khu vực trường học, biển số W.225 “Trẻ 

em” tại Km379+405(PT) và vị trí Km379+605(TT). 

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

 

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

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

 Tổng số kiến nghị: 01 

1. Kiến nghị 23: Cử tri xã Nậm Cần kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho hưởng 

chế độ 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Chỉ huy phó Ban chỉ huy 

Quân sự cấp xã, Trung đội trưởng dân quân cơ động theo quy định tại Điều 19, 

Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. 

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

Hiện tại Bộ Nội vụ đang tham mưu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị 

định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 

08/4/2013 về về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với 

các cơ quan liên quan, sau khi có các văn bản sửa đổi của Chính phủ và căn cứ vào 

khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quyết 

định việc cho hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng. 

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

 

 

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

NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

 Tổng số kiến nghị: 01 
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1. Kiến nghị 24: Cử tri bản Khâu Giềng, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên kiến 

nghị: Kênh mương thủy lợi Cốc Nhủng - Khâu Giềng được đầu tư từ năm 1999 

đến nay đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo nước phục vụ cho Nhân dân sản 

xuất, đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông kiểm tra, sửa chữa. 

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

Công văn số 80/CTQLTN-KHKT ngày 12/4/2018: 

Công trình thủy lợi Cóc Nhủng được Nhà nước đầu tư từ năm 1999 và bàn 

giao cho Công ty quản lý từ năm 2012. Nhiệm vụ của công trình đảm bảo tưới tiêu 

cho 55 ha lúa 1 vụ (vụ Mùa). Do công trình được đầu tư đã lâu, tuyến kênh bê tông 

đổ bằng sỏi suối nên đã xuống cấp nhiều. Để đảm bảo công tác tưới tiêu hàng năm, 

đầu các vụ sản xuất Công ty đã tiến hành kiểm tra và duy tu, nạo vét để công trình 

hoạt động bình thường. Theo kế hoạch sản xuất năm 2018 của UBND xã Hố Mít 

lịch gieo cấy trong tháng 5/2018. Hiện tại Công ty đang tiến hành nạo vét, láng trát 

một số đoạn kênh rò rỉ, sửa chữa cửa nhận nước với kinh phí thực hiện trên 110 

triệu đồng và sẽ hoàn thành trước ngày 20/4/2018 kịp thời đưa vào vận hành cấp 

nước phục vụ sản xuất. 

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

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

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

Tổng số kiến nghị: 02 

1. Kiến nghị 25: Cử tri xã Mường Cang, Thị trấn Than Uyên, huyện Than 

Uyên và cử tri Tổ dân phố 24, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên kiến nghị: UBND 

tỉnh xem xét việc sở Y tế tỉnh Lai Châu chấm dứt hợp đồng 137 trường hợp đang 

công tác trong ngành Y tế như vậy đúng hay sai? Trách nhiệm thuộc về ai? Hướng 

giải quyết của UBND tỉnh trong thời gian tới như thế nào? Hiện nay, riêng huyện 

Than Uyên có 24 trường hợp, có 04 trường hợp thi đỗ đợt thi tuyển viên chức ngành 

Y tế; 04 trường hợp thuộc diện rà soát bổ sung theo Công văn số 417/SNV-CCVC 

ngày 15/5/2018 của sở Nội vụ, còn lại 16 trường hợp đã bị buộc thôi việc. 

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

Việc Sở Y tế chấm dứt hợp đồng 137 trường hợp đang công tác trong ngành Y 

tế là đúng (do các trường hợp này không trúng tuyển trong đợt thi tuyển dụng). Tuy 

nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, quy trình chấm dứt hợp đồng của Sở Y tế 

chưa đảm bảo quy định. UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng làm rõ trách 

nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để tiến hành xử lý theo đúng quy định. 
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Trong thời gian tới, sau khi tiến hành giải thể, sáp nhập, sắp xếp, bố trí tổ chức 

bộ máy Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) trực thuộc Sở Y tế theo Kế hoạch 

số 389/KH-UBND ngày 29/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nếu các đơn vị còn 

chỉ tiêu biên chế và có nhu cầu tuyển dụng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên 

quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Y tế. 

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

2. Kiến nghị 26: Cử tri bản Nà Hoi, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên kiến 

nghị: Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu xem xét, sửa chữa 

lại đoạn nối mương Phiêng Chăng, đoạn mương này mới làm xong nhưng đã xuống 

cấp, bị dò rỉ rất nhiều. 

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: 

Công ty thủy lợi Phiêng Chăng (Phiêng Trăng II) được đưa vào vận hành từ năm 

2010 và được sửa chữa, nâng cấp 179 m kênh 30x30cm năm 2017. Tuy nhiên do tuyến 

kênh nằm gần mép đường giao thông liên xã nên thường chịu ảnh hưởng của các xe tải 

tránh nhau chèn ép vào gây vỡ một số điểm bờ kênh; không phải rò rỉ, xuống cấp như 

phản ánh của cử tri. Trước tinh trạng đó Công ty đã khắc phục tạm thời đảm bảo tưới, 

tiêu. Sau khi kết thúc vụ Mùa 2018, công ty sẽ có hướng để sửa chữa. 

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 05/10/2018, Công ty TNHH MTV Quản lý thủy nông đã tổ chức thi công, 

sửa chữa tuyến mương trên, dự kiến hoàn thành trước 20/12/2018. 

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

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

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

Tổng số kiến nghị: 03 

1. Kiến nghị 27: Cử tri bản Hô Ta, xã Phúc Khoa kiến nghị Tổng Công ty 

Điện lực Miền Bắc xem xét, chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường 

dây 110KV cho 05 hộ dân bản Hô Ta. 

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trả lời tại Công văn số 4415/EVNNPC-

DT ngày 19/10/2018: 

Dự án Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 

220kV Than Uyên triển khai với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy 
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cho tỉnh Lai Châu và truyền tải công xuất cho các nhà máy thủy điện trong khu vực. 

Dự án này Tổng công ty điện lực Miền Bắc giao cho Ban QLDA lưới điện thực hiện 

quản lý A. 

Đến nay dự án cũng đã đóng điện bàn giao cho đơn vị QLVH – Công ty lưới 

điện cao thế miền Bắc vào ngày 08/05/2018. 

Về việc vướng mắc theo đề nghị của HĐND tỉnh Lai Châu tại văn bản số 

317/HĐND-VP ngày 29/08/2018, TCT điện lực Miền Bắc xin báo cáo như sau: 

Tháng 5/2016, Ban QLDA lưới điện đã tiến hành chi trả tạm ứng 80% tiền 

đền bù đợt 1 cho các hộ dân trên địa bàn xã Phúc Khoa trong đó có 05 hộ dân bản 

Hô Ta gồm các hộ: Lò Văn Đông, Hoàng Văn Cần, Lò Văn Hòa, Lò Văn Thắng, 

Lò Văn Hun. Tại thời điểm chi trả đợt 1, các hộ này đều đã nhận tạm ứng tiền đền 

bù của dự án. 

Tháng 6/2017, theo đề nghị của UBND huyện Tân Uyên, Ban QLDA lưới điện 

đã phối hợp cùng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên thực hiện chi trả 

tạm ứng tiền đền bù đợt 2 (20%) còn lại cho các hộ dân trên địa bàn các xã Phúc 

Khoa, Trung Đồng, Pắc Ta và TT Tân Uyên. Trong quá trình chi trả, Ban QLDA lưới 

điện đã phối hợp cùng với UBND các xã mời các hộ dân lên trụ sở UBND xã nhận 

tạm ứng tiền đền bù, tuy nhiên một số hộ đã không lên nhận tiền (trong đó có 05 hộ 

dân bản Hô Ta, xã Phúc Khoa nêu trên). Về việc này, Tổng công ty điện lực Miền 

Bắc đã chỉ đạo Ban QLDA lưới điện đăng ký kế hoạch với TTPTQĐ huyện Tân Uyên 

chỉ trả nốt tiền đền bù cho các hộ dân trong tháng 10 năm 2018. 

Theo báo cáo của Ban QLDA lưới điện, hiện nay dự án chưa được phê duyệt 

phương án BTGPMB do vướng mắc trong việc bổ xung kế hoạch sử dụng đất.  

Để có cơ sở triển khai hoàn thành công tác GPMB, Tổng công ty điện lực Miền 

Bắc kính đề nghị HĐND tỉnh  xem xét bổ xung kế hoạch chuyển tiếp cho dự án. 

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

2. Kiến nghị 28: Cử tri bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa kiến nghị Sở Giao thông 

vận tải xem xét, xây dựng hệ thống cống hộp đường trung tâm xã Phúc Khoa (có chiều 

dài 6km). 

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 hiện trường hệ thống rãnh thoát dọc đoạn 

Km385-Km391+500/QL.32 khu vực trung tâm xã Phúc Khoa, với tổng chiều dài rãnh 

phải gia cố, bổ sung 3.245md (trong đó 2.500md rãnh hộp, 745md rãnh hở hình 
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thang). Ngày 17/9/2018, Sở GTVT đã có Tờ trình số 1035/TTr-SGTVT gửi Tổng cục 

ĐBVN cho phép đầu tư, sau 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)  

Hệ thống cống hộp đường trung tâm xã Phúc Khoa, thuộc đoạn tuyến nằm 

trong dự án đường đấu nối cao tốc Lào Cai - Lai Châu, nên Tổng cục đường bộ Việt 

Nam không nhất trí đầu tư theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, tránh lãnh phí 

khi triển khai khởi công đường nối cao tốc thời gian tới. 

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

3. Kiến nghị 29: Cử tri bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta kiến nghị: Nhân dân trong 

bản mua giống lúa tẻ dâu tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh về gieo trồng nhưng 

giống lúa không thuần, chất lượng thấp, bị lẫn nhiều, không đảm bảo, đề nghị sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nguồn vốn để phục tráng giống lúa tại 

địa phương. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 957/BC-

SNN ngày 12/10/2018: 

- Nội dung: Nhân dân trong bản mua giống lúa tẻ dâu tại Trung tâm Khuyến 

nông tỉnh về gieo trồng nhưng giống lúa không thuần, chất lượng thấp, bị lẫn nhiều, 

không đảm bảo. 

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông có triển khai mô hình sản xuất giống lúa 

Tẻ Râu tại bản Hoàng Hà xã Pắc Ta, có sử dụng giống lúa Tẻ Râu cấp xác nhận I 

do Trung tâm Khuyến nông sản xuất. Các hộ dân tham gia mô hình đã được cán bộ 

Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật sản xuất từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy 

chăm sóc. Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao như năng suất lúa cao, chất 

lượng gạo ngon, giá thành cao (đã được đánh giá tại thời điểm nghiệm thu mô hình). 

Từ kết quả của mô hình, vụ xuân năm 2018, một số hộ dân bản Hoàng hà đã 

sử dụng thóc thương phẩm vụ mùa năm 2017 để gieo cấy. Ngoài ra vụ xuân năm 

2018, một số diện tích gieo cấy lúa Tẻ Râu của hộ dân bị chết rét, người dân đã mua 

thóc Tẻ Râu của người dân ở huyện Tam Đường (thóc thương phẩm người dân tự 

để giống) để gieo cấy lại. kết quả sản xuất lúa Tẻ Râu năng suất đạt 50 – 52 tạ/ha, 

tuy nhiên thóc Tẻ Râu do người dân sử dụng là thóc chưa được chọn lọc, nên có sự 

lẫn tạp, đã ảnh hưởng đến chất lượng. 

Nội dung trên đã được lãnh đạo UBND xã Pắc Ta và các hộ dân bản Hoàng 

Hà xác nhận (có biên bản làm việc). 
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- Nội dung: Đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nguồn 

vốn để phục tráng giống lúa tại địa phương. 

Hiện nay chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

không có chính sách hỗ trợ phục tráng giống lúa. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND huyện Tân Uyên xem xét đề nghị bố trí bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học 

công nghệ tỉnh để phục tráng và chuyển giao cho người dân. 

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)  

Theo báo cáo của UBND huyện, giống lúa Tẻ râu có nguồn gốc từ huyện 

Phong Thổ và được huyện Phong Thổ thực hiện dự án phục tráng giống lúa này, 

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 35420 năm 

2018 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu “Gạo Tẻ râu 

Phong Thổ”. Do đó, UBND huyện Tân Uyên không đề nghị thực hiện dự án phục 

tráng lúa thuần Tẻ râu trên địa bàn huyện Tân Uyên. 

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

 

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

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

Tổng số kiến nghị: 08 

1. Kiến nghị 30:  Cử tri xã Hố Mít kiến nghị: Theo tiêu chuẩn về thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại 

ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại chưa 

có đơn vị nào đứng ra đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với 

các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn cụ thể. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số 3755/BGDĐT-

GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ngày 29/8/2018, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND quy định quy đổi chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu trong đó có quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để phục vụ cho việc thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 
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 Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 

2. Kiến nghị 31: Cử tri là giáo viên Trường Mầm non xã Hố Mít kiến nghị: 

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của 

UBND tỉnh Lai Châu về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu 

còn nhiều bất cập, chưa hợp lý. Cụ thể: Thời gian mua sắm còn chậm muộn, học sinh 

đi học từ 15/8 nhưng đến 15/10 mới được cấp các trang thiết bị nên không đáp ứng 

được nhu cầu của trường học. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, phân cấp cho 

phù hợp. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018: 

Sau 2 năm thực hiện mua sắm tập trung, UBND tỉnh xét thấy việc mua sắm 

tập trung còn có một số hạn chế, bất cập. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ 

trì phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại việc triển khai thực hiện mua sắm 

tập trung, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; 

tham mưu UBND tỉnh phương án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2016/QĐ-

UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về công bố danh mục tài sản mua sắm tập 

trung trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

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

3. Kiến nghị 32: Cử tri bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc kiến nghị: Trong 

đợt mưa lũ tháng 6/2018, nước lũ đã làm ảnh hưởng đến mố cầu Nậm Cưởm, bản 

Chom Chăng, xã Thân Thuộc, đề nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét xây kè hướng 

dòng bảo vệ mố cầu Nậm Cưởm tại km 379+772 đến km 379+812 Quốc lộ 32. 

Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 1511/BC-SGTVT ngày 

30/11/2018: 

Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra hiện trường vị trí cầu Nậm Cưởm tại 

Km379+747/QL.32 thuộc khu vực bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên. 

Sở Giao thông vận tải đã có Tờ trình số 1500/TTr-SGTVT ngày 29/11/2018, gửi Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa đột xuất công trình “Kè chống xói lở, 

bảo vệ mố cầu Nậm Cưởm tại Km379+747/QL.32”, sau khi được chấp thuận Sở Giao 

thông vận tải 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):  

Sở Giao thông vận tải đã có Tờ trình số 1500/TTr-SGTVT ngày 29/11/2018 

gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa đột xuất công trình 

“Kè chống xói lở, bảo vệ mồ cầu Nậm Cưởm”. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Đường 
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bộ Việt Nam chưa có văn bản chấp thuận đầu tư sửa chữa công trình. 

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

4. Kiến nghị 33: Cử tri bản Pắc Lý, xã Pắc Ta kiến nghị: Tại bản Pắc Lý và bản 

Phiêng Ban còn thiếu khoảng 25 cột điện, nhân dân tự mắc điện bằng cột tre, khi mưa gió 

cột đổ gây nguy hiểm cho nhân dân, đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu tiếp tục rà soát, 

đầu tư. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 3442/PCLC-TTBVPC 

ngày 30/11/2018: 

Để cấp điện an toàn, ổn định cho các hộ dân trong bản Pắc Lý, Phiêng Ban xã Pắc 

Ta. Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 

được Tổng công ty chấp thuận triển khai trong kế hoạch ĐTXD năm 2019. Hiện nay Công 

ty Điện lực Lai Châu đang triển khai công tác khảo sát, lập thiết kế, lựa chọn nhà thầu và 

triển khai thi công để cấp điện an toàn, ổn định cho các hộ dân nêu trên, dự kiến hoàn 

thành trong năm 2019.  

Để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án cấp điện cho bản Pắc Lý, xã Pắc Ta, huyện 

Tân Uyên trong năm 2019, Công ty Điện lực Lai Châu kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến 

với UBND tỉnh, UBND huyện Tân Uyên chỉ đạo các bộ phận liên quan đẩy nhanh tiến 

độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty 

Điện lực Lai Châu triển khai thực hiện dự án. 

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

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

Công ty Điện lực Lai Châu đã báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 

được chấp thuận triển khai trong kế hoạch năm 2019, thời gian hoàn thành trong 

quý IV/2019. 

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

 

5. Kiến nghị 34: Cử tri Lò Văn Đụng, bản Hua Chăng, thị trấn Tân Uyên kiến 

nghị: Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét việc giải quyết kiến nghị, đề nghị của ông liên quan 

đến chế độ chính sách đối với người lao động nghỉ việc (Ông đã có đơn gửi đến Bảo hiểm 

xã hội tỉnh) nhưng đến nay chưa giải quyết xong cho ông. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời tại Công văn số 1100/BHXH-CĐBHXH ngày 

30/11/2018: 
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Ông Lò Văn Đụng có thời gian công tác từ tháng 7/1976 đến tháng 11/1990 

(tổng số thời gian công tác liên tục là 14 năm 5 tháng) tại Xí nghiệp chè Than Uyên 

trước khi nghỉ hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động. Thực hiện Quyết định hưởng 

trợ cấp mất sức lao động số 20/QĐ ngày 01/10/1990 của Xí nghiệp chè Than Uyên, 

ông Lò Văn Đụng được hưởng trợ cấp mất sức lao động từ ngày 01/12/1990 theo 

Nghị định số 236/HĐBT ngày18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) 

và Quyết định số 60/HĐBT ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa 

đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động; chế 

độ trợ cấp mất sức lao động của Ông Đụng do Sở Lao động - Thương binh và xã 

hội tỉnh Lào Cai quản lý và chi trả. 

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 60/HĐBT ngày 01/3/1990 của Hội 

đồng Bộ trưởng và Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 24/4/1990 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng 

tháng bằng một nửa thời gian công tác đã quy đổi. Ông Lò Văn Đụng có thời gian 

công tác quy đổi là 16 năm 9 tháng thì được hưởng trợ cấp hằng tháng với thời gian 

hưởng là 8 năm 5 tháng (tính bằng ½ thời gian công tác quy đổi). Ông Đụng đã 

được hưởng trợ cấp hằng tháng đến tháng 5/1999, theo quy định từ ngày 01/6/1999 

Ông Đụng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. 

Tại nội dung trong Đơn ghi ngày 02/3/2017, Ông Đụng đề nghị được giải 

quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và nộp lại số tiền đã hưởng chế độ trợ cấp một lần 

cho thời gian công tác thực tế trong quân đội theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ để cộng nối với thời gian làm việc tại 

Xí nghiệp chè Than Uyên. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu đã có Công văn số 

485/BHXH-TTKT ngày 21/6/2017 trả lời Ông Đụng, căn cứ theo quy định tại Điểm 

đ Khoản 3 Phần  II Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 24/4/1990 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định: “những trường hợp đã cắt trợ cấp mất sức lao 

động thì không đặt vấn đề xem xét lại, nếu hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn thì 

được xem xét, giải quyết trợ cấp cứu tế xã hội”; như vậy trường hợp của Ông Đụng 

đã hưởng trợ cấp mất sức lao động không được giải quyết lại thì việc nộp lại tiền 

trợ cấp một lần theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg để tính thời gian cũng không đủ 

điều kiện về thời gian tham gia BHXH để giải quyết chế độ BHXH hằng tháng. 

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

6. Kiến nghị 35: Cử tri xã Pắc Ta kiến nghị: Trong đợt mưa lũ tháng 6/2018 

đã làm lấp, hỏng mương thủy lợi thuộc Công trình thủy lợi Bó Lun - Cốc Nhủng, 

nhân dân không có nước để sinh hoạt và sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn. Đề 
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nghị Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông tỉnh kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp 

công trình thủy lợi để đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất cho 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: 

Năm 2018 do ảnh hưởng hết sức nặng lề của mưa lũ làm ảnh hưởng nghiêm trọng 

nhiều công trình thủy lợi, trong đó có công trình thủy lợi Bó Lun - Cốc Nhủng, ngay sau 

khi các đợt mưa lũ kết thúc về phía Công ty đã tiến hành kiểm tra tổng thể để lên phương 

án khắc phục sửa chữa. Tại thời điểm tháng 6, 7/2018 để đảm bảo cho sản xuất vụ mùa 

về phía Công ty đã tiến hành khắc phục giai đoạn 1 ( Nạo vét, đào xúc đất sạt Taluy 

dương, lắp ống PVC 400) Quyết định số 161/QĐ-CTQLTN ngày 20/6/2018, Quyết định 

số 203/QĐ-CTQLTN ngày 17/7/2018 kết quả 100% lúa vụ mùa được cấp nước đầy đủ 

đến nay đã thu hoạch xong. Để đảm bảo cấp nước cho vụ Đông Xuân 2018-2019 hiện 

nay Công ty đang tiến hành sửa chữa khắc giai đoạn 2 ( Làm mới kênh bị vỡ, lắp đặt 

thêm ống, nạo vét bổ sung các đoạn kênh) Quyết định số 333/QĐ-CTQLTN ngày 

27/9/2018 dự kiến xong trước ngày 20/12/2018. 

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

7. Kiến nghị 36:  Cử tri xã Pắc Ta kiến nghị Công ty TNHH MTV quản lý 

Thủy nông tỉnh cử người dân tại bản thường xuyên quản lý, vận hành mương thủy 

lợi Nậm Mít, đoạn từ Hố Mít đến suối Mít Nọi để đảm bảo công trình được vận 

hành tốt, mưa lũ không bị nước tràn làm ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhân dân 

bản Cang A, bản Mít Dạo. 

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 trình thủy lợi Nậm Mít công ty đang quản lý có chiều dài tuyến kênh 

chính trên 15 km. Trong đó tuyến số 1 có chiều dài trên 7 km có chạy qua các bản 

Cang A, Mít Dạo vào thời điểm cuối tháng 6 và tháng 7 mưa lớn đã làm sạt lở 21 

điểm trên tuyến số 1 từ đầu mối đến cuối tuyến khối lượng trên 7.000 m3, do đó khi 

mưa lớn nước từ trên đồi chảy xuống và tràn vào nhà dân và ruộng sản xuất chứ 

không phải từ công trình đầu mối chảy về đây là trường hợp bất khả kháng, còn bố 

trí người quản lý Công ty đã bố trí 1 người quản lý thường xuyên kiểm tra nhất là 

mùa mưa lũ để có hướng xử lý. Khắc phục cuối tháng 7/2018 công trình đã được 

nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất. 

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

8. Kiến nghị 37: Cử tri bản Nà Sẳng, xã Pắc Ta kiến nghị: Hộ gia đình ông Lò 
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Văn Hảy có 03 ha đất rừng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã được 

khoanh nuôi bảo vệ, thành rừng tái sinh) nhưng nằm ngoài quy hoạch nên không được 

chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 

xét để gia đình được hưởng dịch vụ môi trường rừng.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 1325/BC-

SNN ngày 03/12/2018: 

Căn cứ nội dung kiến nghị của hộ gia đình ông Lò Văn Hảy cử tri bản Nà 

Sẳng, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên; ngày 27/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND xã 

Pắc Ta và hộ gia đình tiến hành kiểm tra thực tế tại thực địa đối với diện tích mà hộ 

gia đình ông Lò Văn Hảy kiến nghị xem xét để được hưởng dịch vụ môi trường 

rừng. Kết quả kiểm tra cho thấy diện tích đất của hộ gia đình ông Lò Văn Hảy hiện 

tại chưa đủ tiêu chí thành rừng theo quy định (số diện tích trên có trạng thái là đất 

trống có cây gỗ tái sinh rải rác) vì vậy các cơ quan chuyên môn của huyện Tân Uyên 

chưa đưa số diện tích trên vào phương án khoán bảo vệ rừng để chi trả tiền DVMTR. 

Đề nghị hộ gia đình tiếp tục khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ khi đủ tiêu chí thành rừng 

sẽ được rà soát thống kê để chi trả tiền DVMTR theo quy định. 

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

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

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

Tổng số kiến nghị: 01 

1. Kiến nghị 38: Cử tri bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên kiến nghị: 

Từ năm 2017 đến nay, công trình thủy lợi bản Nậm Bon 2 không được tu sửa, nạo vét, 

hệ thống mương bị rò rỉ, không đảm bảo việc cung cấp nước cho sản xuất, đề nghị 

Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu tu sửa, nạo vét mương thủy 

lợi Nậm Bon 2 để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho Nhân dân. 

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

Công văn số 61/CTQLTN-KHKT ngày 18/3/2019: 

Công trình thủy lợi bản Nậm Bon 2 thuộc hệ thống kênh nhánh công trình 

thủy lợi Nậm Bon. Hàng năm trước mỗi vụ sản xuất Công ty đều tiến hành duy tu, 

sửa chữa công trình thủy lợi Nậm Bon đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Tuy 

nhiên trong quá trình quản lý, khai thác do việc mở đường công vụ phục vụ thi công 

công trình Thủy điện Nậm Bon phía thượng lưu đập ngăn nước công trình thủy lợi 

Nậm Bon đã làm một số điểm thành kênh bị nứt gãy gây rò rỉ nước. Hiện tại Công 
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ty đã tiến hành lắp đặt ống UPVC D450 qua các điểm nứt gẫy đó, đảm bảo việc dẫn 

nước tưới tiêu phục vụ sản xuất đối với diện tích công trình phụ trách. 

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

 

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

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

Tổng số kiến nghị: 07 

1. Kiến nghị 39: Cử tri các bản, Tổ dân phố thị trấn Tân Uyên kiến nghị 

UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí và nâng mức hỗ trợ xây dựng, nâng cấp nhà văn 

hóa cho các bản, Tổ dân phố sau khi sáp nhập để đảm bảo cho việc sinh hoạt, học 

tập của Nhân dân, hiện tại mức hỗ trợ 150 triệu/01 nhà là thấp, rất khó khăn trong 

quá trình xây dựng. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 

- Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố đã được giao 

dự toán đầu năm cho UBND các huyện, thành phố tại Quyết định số 1561/QĐ-

UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2019. Việc phân bổ kinh phí dựa trên cơ sở phân kỳ thực hiện Đề án 

số 241-QĐ/TU của Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng 

Đảng bộ tỉnh và khả năng cân đối ngân sách tỉnh; mức hỗ trợ bình quân là 150 

triệu/01 nhà văn hóa.  

- Hiện nay, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, khả năng cân đối 

ngân sách địa phương để nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa là rất khó khăn. 

Mặt khác việc bố trí kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố chỉ mang 

tính chất hỗ trợ, đề nghị UBND huyện tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, vận 

động Nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp (hiện vật, ngày công...) để xây dựng nhà 

văn hóa thôn, bản. 

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

 

2. Kiến nghị 40: Cử tri xã Tà Mít kiến nghị UBND tỉnh khảo sát làm tuyến 

đường liên xã từ Trung tâm xã Tà Mít đi bản Nà Phát (xã Nậm Cần, huyện Tân 

Uyên) với chiều dài khoảng 12km. Khi làm tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng 

cách từ trung tâm xã Tà Mít ra huyện Tân Uyên còn 35km (hiện nay là 60km); ngoài 
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ra mở tuyến đường còn giúp khai thác diện tích trên 700 ha đất trống, đồi núi trọc 

chưa khai thác được do không có đường giao thông. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 

Nội dung kiến nghị của cử tri xã Tà Mít là rất thiết thực. Tuy nhiên, trong Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa có danh mục dự án này. UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Tân Uyên rà soát, lập danh mục dự án đầu tư tuyến đường 

trên, đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và sẽ thực hiện đầu 

tư khi bố trí được nguồn vốn. 

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

3. Kiến nghị 41: Cử tri bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa kiến nghị: Trong thời 

gian qua, các công trình thủy lợi trên địa bàn do Công ty TNHH MTV Quản lý thủy 

nông Lai Châu quản lý không được nạo vét, mương thủy lợi thiếu nước, ảnh hưởng 

đến sản xuất của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chuyển giao kinh phí nạo 

vét kênh mương những công trình do Công ty TNHH một thành viên Quản lý thủy 

nông Lai Châu quản lý về cho Nhân dân trong bản thực hiện.  

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019: 

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, Công ty TNHH MTV Quản lý thuỷ nông 

tỉnh đã phối hợp với UBND xã Phúc Khoa gặp trực tiếp cử tri có ý kiến là bà Tạ Thị 

Liên Bí thư Chi bộ bản Ngọc Lại. Ý kiến của cử tri cụ thể như sau: Kiến nghị Công 

ty TNHH một thành viên Quản lý thủy nông Lai Châu có kế hoạch sửa chữa tổng 

15m nền kênh đầu tuyến kênh Nà Khoang, bản Ngọc Lại bị rò rỉ để đảm bảo cấp 

nước vụ Đông Xuân 2019-2020). 

Công ty TNHH MTV Quản lý thuỷ nông tỉnh đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của 

cử tri nêu trên. Do công trình đưa vào sử dụng từ năm 2005 nên việc tuyến kênh bị 

rò rỉ là khó tránh khỏi. Hiện nay, đang trong mùa mưa và tuyến kênh đang thực hiện 

việc đảm bảo tưới vụ mùa năm 2019 nên Công ty chưa thể tiến hành sửa chữa. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý thuỷ nông lập kế hoạch và 

tiến hành sửa chữa khi kết thúc vụ mùa năm 2019. Bên cạnh đó, UBND tỉnh ghi 

nhận ý kiến về việc phân bổ kinh phí về UBND huyện đối với việc nạo vét kênh 

mương. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2019 (Báo cáo số 491/BC-HĐND 

ngày 29/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh):  
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Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu đang triển khai 

thực hiện tu sửa, nạo vét và cam kết hoàn thành trước 20/12/2019 phục vụ sản xuất 

vụ Đông Xuân 2019-2020. 

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

4. Kiến nghị 42: Cử tri Hà Văn Chợ, Bí thư chi bộ bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ, 

huyện Tân Uyên kiến nghị: Công ty Điện lực xem xét nâng cấp điện từ điện 1 pha lên 

điện 3 pha trong khu vực Pá Khóa để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh 

doanh. 

Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 1971/PCLC-

TTBV&PC ngày 09/7/2019: 

Bản Ít Luông xã Nậm Sỏ được cấp điện năm 2015 bằng dự án ADB1, đường 

trục chính sử dụng 3 pha 4 dây, các nhánh rẽ sử dụng 1 pha 2 dây. Trong khu vực 

Pá Khóa thuộc bản Ít Luông có 01 nhánh rẽ đang sử dụng 1 pha 2 dây với tổng chiều 

dài khoảng 100m (03 khoảng cột), chất lượng điện áp cuối nguồn đảm bảo. Để các 

hộ dân trong khu vực Pá Khóa sử dụng điện 3 pha để phát triển sản xuất kinh doanh, 

Công ty Điện lực Lai Châu sẽ lập kế hoạch cải tạo đoạn 1 pha 2 dây nêu trên trong 

thời gian tới. 

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

5. Kiến nghị 43: Cử tri bản Sài Lương, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên kiến nghị: 

Mương thủy lợi Cốc Nhủng vận hành không đảm bảo, hiện tại có đoạn gần 1km 

đã bị hư hỏng, đất đá vùi lấp do mưa lũ nhưng chưa được khơi thông, sửa chữa, 

không có nước để phục vụ tưới tiêu, sản xuất cho Nhân dân 03 bản tái định cư 

(Nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết theo 

nguyện vọng). Đề nghị Công ty TNHH một thành viên quản lý Thủy nông Lai Châu 

sửa chữa, nâng cấp công trình, thường xuyên có người quản lý vận hành công 

trình để đảm bảo nước sản xuất cho Nhân dân.  

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

Công văn số 181 /CTQLTN-KHKT ngày 09 tháng 7 năm 2019: 

Công ty phối hợp cùng UBND xã Pắc Ta trực tiếp gặp cử tri ý kiến là Ông 

Hoàng Văn Đón, Bí thư chi bộ bản Sài Lương. Tuy nhiên ý kiến cử tri chỉ ý kiến 

(Cuối tuyến kênh công trình thủy lợi Bó Lun - Cốc Nhủng bị bồi lấp, kiến nghị Công 

ty nạo vét để đảm bảo dẫn nước đến bãi tưới cuối tuyến kênh; hạng mục này do 

huyện làm trước khi bàn giao cho Công ty quản lý; Công trình Bó Lun - Cốc Nhủng 
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do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2018 Công ty đã khắc phục 2 lần kinh phí 890 triệu 

đồng đảm bảo tưới tiêu cử tri không ý kiến về nội dung này). 

Công ty tiếp nhận công trình thủy lợi Bó Lun - Cốc Nhủng từ UBND huyện 

Tân Uyên vào đầu năm 2018. Trước khi bàn giao công trình UBND huyện đã giao 

cho Phòng Nông nghiệp của huyện tiến hành nạo vét, nhưng chưa làm triệt để. Để 

đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2019 cho Nhân dân 03 bản 

tái định cư. Công ty đã cho nạo vét đoạn kênh trên, thời gian nạo vét xong trước 

ngày 15/7/2019. 

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):  

Kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong. 

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

6. Kiến nghị 44: Cử tri thị trấn Tân Uyên kiến nghị Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh xem xét hiện nay một số người dân trên địa bàn thị trấn bị u tuyến giáp, hàng 

tháng phải lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để nhận thuốc, đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh cho phép bệnh nhân được nhận thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên 

để giảm bớt khó khăn khi đi lại. 

Sở Y tế trả lời tại Báo cáo số 218/BC - SYT ngày 24/6/2019: 

Bệnh u tuyến giáp là bệnh thuộc chuyên khoa nội tiết và chuyển hóa vì vậy 

người bệnh BHYT phải được điều trị tại các cơ sở y tế có khoa chuyên khoa nội 

tiết. Theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh thì cơ sở điều trị phải có bác 

sỹ chuyên khoa nội tiết được cấp chứng chỉ hành nghề và máy móc thiết bị chuyên 

khoa nội tiết, khi đó Sở Y tế sẽ phê duyệt danh mục kỹ thuật cho cơ sở y tế thì mới 

được điều trị các bệnh về chuyên khoa nội tiết. 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chỉ có Bệnh viện đa khoa tỉnh và Phòng khám 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có đủ chức năng khám, điều trị và kê đơn điều 

trị cho người bệnh mắc các bệnh về nội tiết và chuyển hóa. Huyện Tân Uyên chưa 

có đủ điều kiện để kê đơn điều trị cho người bệnh bị bệnh u tuyến giáp như cử tri 

kiến nghị. Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh các chuyên khoa cho nhân 

dân, Sở Y tế rất quan tâm và tạo điều kiện cho các cơ sở y tế cử cán bộ đi đào tạo 

các chuyên khoa (trong đó có chuyên khoa nội tiết). 

 Kết quả: Đã giải quyết, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm 
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7. Kiến nghị 45: Cử tri xã Tà Mít kiến nghị: Phía sau nhà công vụ và trạm y tế 

xã Tà Mít bị sụt sạt, gây mất an toàn; tỉnh, huyện đã khảo sát và dự kiến xây dựng ở vị 

trí mới. Đề nghị Sở Y tế sớm triển khai xây dựng để đảm bảo an toàn cho Trạm y tế. 

Sở Y tế trả lời tại Báo cáo số 218/BC - SYT ngày 24/6/2019: 

Địa điểm hiện tại của Trạm Y tế xã Tà Mít, Sở Y tế đã khảo sát năm 2018 

và nắm rõ thực trạng nguy cơ mất an toàn về tài sản trên đất do sụt, lún đất, sau 

khi làm việc được sự nhất trí của UBND huyện bố trí quy hoạch tại địa điểm mới, 

Sở Y tế đề xuất với Bộ Y tế danh mục đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế xã Tà Mít 

và được bổ sung nguồn kinh phí có mục tiêu từ Chương trình hỗ trợ ngân sách 

ngành y tế do EU viện trợ năm 2019. 

Việc tổ chức triển khai xây dựng Trạm y tế xã Tà Mít, UBND tỉnh đã giao 

cho Ban quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện, 

dự kiến cuối quý III/2019 khởi công. 

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

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

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

Tổng số kiến nghị: 0 

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: 

1. Kiến nghị 46:  Cử tri bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên kiến nghị: UBND 

tỉnh xem xét có chế độ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo khi mắc các bệnh 

hiểm nghèo như: Ung thư, máu trắng…, hiện nay các gia đình không được hỗ trợ 

tiền tàu xe đi lại, tiền mua thuốc nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và điều 

trị, trong khi các tỉnh khác có chính sách hỗ trợ cho người bệnh. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019) 

Ngày 06/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND 

về việc quản lý và sử dụng quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu. Trong 

đó có hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và 

chuyển bệnh viện chơ người nghèo, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người mắc 

bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí 

cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí trong trường hợp không có thẻ bảo hiểm y 

tế. Như vậy, nếu người bệnh thuộc đối tượng người nghèo khi đi khám chữa bệnh (kể 

cả các bệnh hiểm nghèo) tại các cơ sở y tế thì được hưởng các chế độ chính sách theo 

quy định tại Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015. 
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Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

 Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh. 

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

2. Kiến nghị 47: Cử tri thị trấn Tân Uyên kiến nghị: Theo hồ sơ của UBND 

huyện Tân Uyên trình Sở Nội vụ đề nghị sáp nhập Tổ dân phố 4 và Tổ dân phố 3 để 

thành lập Tổ dân phố 3. Tuy nhiên, khi trình HĐND tỉnh có thêm chữ “số” thành 

“Tổ dân phố số 3”, tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 23/7/2019 của HĐND 

tỉnh có thêm chữ “số”. Như vậy không đúng với nguyện vọng của cử tri 02 Tổ dân 

phố, việc có thêm chữ "số" gây khó khăn cho UBND thị trấn trong việc thực hiện 

và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết. 

 UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019) 

Tên gọi của tổ dân phố thuộc thị trấn Tân Uyên đã được đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-

2021. Việc đặt tên là “Tổ dân phố số 3” hay “Tổ dân phố 3” không làm thay đổi bản 

chất và ý nghĩa tên gọi các tổ dân phố.  

Do vậy, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Tân Uyên, các 

cơ quan, đơn vị liên quan giải thích, tuyên truyền để người dân Tổ dân phố số 3 - 

Thị trấn Tân Uyên hiểu và thực hiện theo tên gọi đã được HĐND tỉnh thống nhất 

tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/7/2019. 

 - Tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, cử tri thị 

trấn Tân Uyên chưa nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh, tiếp tục có kiến 

nghị. UBND tỉnh tiếp thu và có tờ trình đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đính chính 

Nghị quyết. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 103/HĐND-VP ngày 

18/5/2020 về việc đính chính Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của 

HĐND tỉnh. Nội dung đính chính về tên gọi các tổ dân phố mới được thành lập sau 

sát nhập theo nguyện vọng của cử tri. 

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

3. Kiến nghị 48: Cử tri bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc kiến nghị: Hiện nay, 

người dân khi làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường được 

nhân viên của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên trả lời quanh 
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co (không có máy đo đạc, máy hỏng, Văn phòng thiếu người,…) gây khó khăn cho 

người dân, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Tân Uyên thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đảm bảo thời gian theo quy định 

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại Báo cáo số 1244/BC-STNMT 

ngày 29/11/2019: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra 

và yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên phối hợp với các 

đơn vị có liên quan giải quyết kiến nghị của người dân theo quy định; đồng thời yêu 

cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Uyên kiểm điểm làm rõ trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính. 

Sau khi làm việc với hộ gia đình, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Tân Uyên đã thực hiện đo đạc thửa đất cho hộ gia đình, ngày 14/11/2019 trả kết quả 

cho hộ gia đình để thực hiện các thủ tục tiếp theo tại UBND xã Thân Thuộc.  

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Tân Uyên thực hiện đúng các thủ tục hành chính đã niêm yết công khai. 

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

4. Kiến nghị 49: Cử tri các bản Phiêng Ban, Sài Lương, xã Pắc Ta kiến nghị: 

Công trình thủy lợi C23 (bị hư hỏng đoạn đầu tuyến kênh mương dài 60m), công 

trình thủy lợi Cốc Nhủng (bị hư hỏng từ tháng 7/2019 do sạt lở đất đá, gãy mương 

dài 100m), hiện nay không có nước phục vụ sản xuất. Đề nghị Công ty TNHH MTV 

quản lý thủy nông Lai Châu sớm sửa chữa 02 công trình thủy lợi trên đảm bảo nước 

sản xuất cho nhân dân vụ đông xuân năm 2019 - 2020.  

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

Công văn số 314/CTQLTN-KHKT ngày 27/11/2019) 

(1). Công trình thủy lợi C23: 

Công ty đang thực hiện sửa chữa 380m kênh cũ, đắp đá dẫn dòng đầu mối và 

nạo vét các tuyến kênh. Tiến độ kết thúc xong trước ngày 20/12/2019; Về đoạn kênh 

60m đầu mối do mưa lũ năm 2018 cuốn trôi hoàn toàn. Do mưa lũ làm thay đổi 

dòng chẩy, vị trí đoạn kênh đầu 60m trên nằm hoàn toàn trong lòng suối với điều 

kiện địa hình, địa chất, thủy văn chưa ổn định nên Công ty chưa có kế hoạch kiên 

cố hoàn trả.  
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(2). Công trình thủy lợi Bó Lun - Cóc Nhủng  

Hiện trạng: Mưa lũ năm 2019 đã làm sạt, bồi lấp hầu hết toàn bộ các tuyến kênh và 

làm đứt gẫy hoàn toàn gần 100m kênh. Đã thực hiện xong công tác khảo sát, lập dự 

toán và phê duyệt thiết kế - dự toán số 254/QĐ-CTQLTN ngày 21/10/2019. Tuy 

nhiên đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa được giao kinh phí nên chưa thực 

hiện được. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

- Công trình thủy lợi C23: Các điểm hỏng hóc, bồi lấp tại công trình đã được 

sửa chữa, nạo vét đảm bảo tưới tiêu. 60m kênh đầu mối đang khắc phục tạm, Công 

ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông tỉnh dự kiến thực hiện kiên cố lại sau khi kết 

thúc vụ Mùa năm 2020. 

- Công trình Bó Lun-Cốc Nhủng Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông 

tỉnh đã thực hiện sửa chữa, nạo vét kiến nghị trên và đưa vào sử dụng ngày 

28/02/2020 và đang đảm bảo tưới. Tuy nhiên, tại thời điểm giám sát dọc tuyến kênh 

nhiều điểm tiếp tục bị bồi lấp hư hỏng nhiều, cần phải sửa chữa. Công ty TNHH 

MTV Quản lý Thủy nông tỉnh đã lập chủ trương đầu tư năm 2021 tại văn bản số 

146/BC-CTQLTN ngày 19/6/2020.  

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

5. Kiến nghị 50: Cử tri Hoàng Văn May - bản Hô Ta, xã Phúc Khoa: Kiến 

nghị Sở Giao thông vận tải xem xét xử lý việc nước thải từ rãnh thoát nước dọc 

tuyến đường từ Tổ dân phố 5, thị trấn Tân Uyên xuống bản Hô Ta, xã Phúc Khoa 

làm ô nhiễm nước sinh hoạt của nhân dân bản Hô Ta. 

Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 339/BC-SGTVT ngày 

17/3/2020: 

 Qua kiểm tra nước từ rãnh dọc vị trí đường nhánh thuộc Tổ dân phố 5 chảy 

xuống rãnh dọc tuyến QL.32 và chảy vào mương dẫn nước thủy lợi phục vụ tưới 

tiêu nông nghiệp cho bản Hô Ta thuộc nguồn nước sản xuất nông nghiệp, hiện tại 

bản Hô Ta đã có đường nước sạch dẫn đến tận bản nhưng người dân vẫn sử dụng 

nước từ mương thủy lợi để tắm, rửa. Để giải quyết vấn đề này, Sở Giao thông vận 

tải đã chỉ đạo tiến hành khơi thông cống, rãnh để chia nước hạn chế nước chảy về 

mương thủy lợi, bên cạnh đó việc sinh hoạt của nhân dân bản Hô Ta nên sử dụng 

nguồn nước sạch hiện có. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 
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Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo tiến hành khơi thông cống, rãnh. Tuy nhiên, 

quá trình nạo vét gặp nhiều khó khăn do lòng cống nhỏ, có nhiều đường ống nước 

sạch của các hộ dân. Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường 3 đã có văn 

bản số 30/CTCDD3-KH ngày 12/02/2020 gửi UBND thị trấn Tân Uyên, UBND xã 

Phúc Khoa đề nghị các hộ di chuyển đường ống nước sạch ra khỏi lòng cống nhưng 

đến thời điểm giám sát (tháng 5/2020) các hộ vẫn chưa di chuyển. 

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

 

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

TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

Tổng số kiến nghị: 06 

1. Kiến nghị 51: Cử tri thị trấn Tân Uyên: Tại Báo cáo số 395/BC-UBND 

ngày 29/01/2020 của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp 12 

HĐND tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên việc đặt tên tổ dân phố số 3 

như Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh. Cử tri thị trấn 

Tân Uyên chưa nhất trí và đề nghị UBND tỉnh xem xét việc khi đặt tên các tổ dân 

phố trên địa bàn không nên có chữ số trước tên Tổ dân phố. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 

05/5/2020) 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 767/UBND-TH ngày 17/4/2020 đề nghị 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, đính chính tên gọi Tổ dân phố số 3 và Tổ dân 

phố số 26 thuộc thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên tại Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 23/7/2019 theo kiến nghị của cử tri. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 103/HĐND-VP ngày 

18/5/2020 về việc đính chính Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của 

HĐND tỉnh. Nội dung đính chính về tên gọi các tổ dân phố mới được thành lập sau 

sát nhập đúng với nguyện vọng của cử tri. 

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

2. Kiến nghị 52: Cử tri bản Nà Pầu, xã Thân Thuộc: Đề nghị UBND tỉnh có 

chính sách hỗ trợ giống lúa lai cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để tăng năng suất, 

đảm bảo lương thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 

05/5/2020) 
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Hiện nay, tỉnh đang hạn chế hỗ trợ giống lúa lai do: Giá giống lúa lai cao, 

việc gieo trồng giống lúa lai đòi hỏi đầu tư thâm canh cao, chi phí đầu tư lớn, trong 

khi chất lượng lúa lai thường không cao bằng các giống lúa thuần (ăn không ngon 

và giá gạo thấp hơn lúa thuần). 

Đề nghị UBND huyện Tân Uyên, UBND xã Thân Thuộc xem xét, căn cứ 

điều kiện đất đai, khí hậu, điều kiện thâm canh của bà con nông dân, nguồn kinh phí 

thực hiện chương trình,… xem xét hỗ trợ giống lúa lai cho bà con nông dân trên địa 

bàn 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND tỉnh. 

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

3. Kiến nghị 53: Cử tri Chảo Văn Lủ - bản Cang A, xã Pắc Ta kiến nghị: 

Công trình thủy lợi Nậm Mít (đoạn kênh mương phía trên bản Cang A) thường 

xuyên bị tắc do sạt lở, ảnh hưởng đất canh tác, hoa màu của nhân dân. Đề nghị 

Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông Lai Châu quan tâm, thường xuyên kiểm 

tra, nạo vét, khơi thông các đoạn bị sạt lở, vùi lắp. 

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

Công văn số 27/CTQLTN-KHKT ngày 17/02/2020): 

Công ty đã chủ động đào hót sạt sụt, nạo vét lòng kênh đảm bảo việc cấp 

nước phục vụ sản xuất (100% diện tích được cấp nước đầy đủ) cũng như không 

làm ảnh hưởng đến diện tích canh tác của nhân dân.  

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Tại thời điểm giám sát, công trình đã được tu sửa, nạo vét, đảm bảo cấp nước 

phục vụ sản xuất. 

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

4. Kiến nghị 54: Cử tri Đỗ Văn Thử - bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa đề nghị: 

Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông Lai Châu xuống kiểm tra và có biện pháp 

sửa chữa công trình thủy lợi của 03 bản (Nà Lại, Nà Khoang, Ngọc Lại) đã bị hư 

hỏng và thủng đáy mương không đảm bảo nước tưới tiêu.  

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

Công văn số 27/CTQLTN-KHKT ngày 17/02/2020) 
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Để đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, 

Công ty đã tiến hành sửa chữa, nạo vét công trình thủy lợi Nà Khoang - Ngọc Lại. 

Đến thời điểm hiện tại công trình đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

Tại thời điểm giám sát, công trình đã được tu sửa, nạo vét, đảm bảo cấp nước 

phục vụ sản xuất. 

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

5. Kiến nghị 55: Cử tri thị trấn Tân Uyên: Kiến nghị Sở Giao thông Vận tải 

xem xét cho thay 16 tấm đan bị vỡ, sập và một số hố ga bị hư hỏng dọc Quốc lộ 32, 

từ Tổ dân phố 26 đến Tổ dân phố 3 thuộc địa bàn thị trấn Tân Uyên. 

Sở Giao thông vận tải trả lời tại Báo cáo số 339/BC-SGTVT ngày 

17/3/2020: 

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lắp đặt và thay thế toàn bộ số lượng tấm 

đan, hố ga bị hư hỏng. Việc thi công lắp đặt và thay thế được thực hiện hoàn thành 

xong trước ngày 20/02/2020. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 

 Tại thời điểm giám sát, các tấm đan,  hố ga bị hư hỏng dọc Quốc lộ 32, từ Tổ 

dân phố 26 đến Tổ dân phố 3 thuộc địa bàn thị trấn Tân Uyên đã được thay thế và 

lắp đặt xong. 

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

6. Kiến nghị 56:  Cử tri các xã Pắc Ta, Hố Mít, huyện Tân Uyên kiến nghị: 

UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 25/11/2019: 

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp sau khi có hướng dẫn của Trung ương. 

Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND 

ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh): 
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Tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh dự kiến sẽ thảo luận và thông qua Nghị 

quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh. 

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

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

CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

1. Kiến nghị 57:  Cử tri các bản Hô Bon, Nà Khoang, xã Phúc Khoa, huyện 

Tân Uyên kiến nghị Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông sửa chữa, nạo vét công 

trình thủy lợi của hai bản đã xuống cấp không đảm bảo nước tưới để phục vụ sản 

xuất của Nhân dân. 

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

Công văn số 189/CTQLTN-KHKT ngày 02/7/2020): 

Công ty đã phối hợp với UBND xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên cùng đại diện 

bản Nà Khoang, Hô Bon tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi Ngọc Lại; 

Nậm Tàng - Nà Sẳng. Sau khi kiểm tra chúng tôi thống nhất một số nội dung như 

sau:  

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tân Uyên 

(tháng 10/2020): 

Cử tri nhất trí với nội dung trả lời của Công ty TNHH một thành viên quản 

lý Thủy nông Lai Châu. 

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

 

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

CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

1. Kiến nghị 58: Cử tri bản Hua Sỏ, xã Nậm Sỏ đề nghị Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng các công trình Giao thông yêu cầu đơn vị thi công tuyến đường 

Quốc lộ 32 - Nậm Sỏ - Séo Lèng sửa chữa lại đoạn đường đấu nối vào bản Hua Sỏ, 

xã Nậm Sỏ đã bị hư hỏng do thi công tuyến đường trên, gây khó khăn cho việc đi 

lại của Nhân dân trong bản. Cử tri kiến nghị nhiều lần, đơn vị thi công đã hứa sửa 

chữa nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông trả lời 

(tại Báo cáo số 560/BC-BQLDA ngày 22/9/2020): 
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Trong quá trình thi công cầu Nậm Sỏ Km20+407.61 dự án Đường Quốc Lộ 

32 - Thân Thuộc - Nậm Cần - Nậm Sỏ - Noong Hẻo - Nậm Tăm - Séo Lèng nằm 

trên địa bàn bản Hua Sỏ khi thi công có ảnh hưởng đến đường dân sinh nằm trên 

mái taluy của đường. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh đã chỉ đạo 

nhà thầu thi công hoàn trả lại đường đấu nối vào bản Hua Sỏ và đã được trưởng bản 

Hua Sỏ và UBND xã Nậm Sỏ xác nhận ngày 15/11/2019. Đến nay dự án đã được 

bàn giao đưa vào sử dụng tháng 4 năm 2020. Qua kiểm tra hiện trạng đơn vị bảo trì 

đường và các hộ dân đã khắc phục được đường đi thuận lợi. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tân Uyên 

(tháng 10/2020): 

Đơn vị thi công đã sửa chữa xong và hoàn trả lại đường đấu nối với bản Hua 

Sỏ, xã Nậm Sỏ cuối năm 2019. 

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

2. Kiến nghị 59: Cử tri các xã Hố Mít, Pắc Ta, huyện Tân Uyên kiến nghị: 

Công trình kênh mương thủy lợi Bó Lun Cốc Nhủng do Công ty TNHH một thành 

viên quản lý thủy nông tỉnh quản lý thường xuyên bị hư hỏng, việc điều tiết nước 

không hiệu quả không đảm bảo nước sản xuất, tưới tiêu cho Nhân dân (đã kiến nghị 

nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng Công ty TNHH một thành viên quản lý 

thủy nông tỉnh chỉ khắc phục tạm thời không triệt để). Đề nghị Công ty TNHH một 

thành viên quản lý thủy nông tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và thường 

xuyên nạo vét điều tiết nước của công trình thủy lợi Bó Lun - Cốc Nhủng để đảm 

bảo nước sản xuất cho Nhân dân. 

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

Công văn số 251/CTQLTN-KHKT ngày 24/9/2020): 

Công trình thủy lợi Bó Lun - Cóc Nhủng được giao cho Công ty quản lý, khai 

thác từ tháng 3 năm 2018. Công trình có chiều dài tuyến kênh chính 5km đi qua địa 

bàn hai xã Hố Mít và Pắc Ta huyện Tân Uyên. Do tuyến kênh kéo dài trên nền và taluy 

mở mới với nhiều điểm địa chất chưa ổn định, kết hợp với mưa lũ kéo dài. Vì vậy sau 

3 năm vận hành công trình đã chịu nhiều thiệt hại của thiên tai ảnh hưởng đến khả năng 

đảm bảo tưới tiêu, cụ thể: 

- Từ tháng 3/2018÷31/12/2019: Mưa lũ đã làm sạt sụt, bồi lấp trên dọc tuyến 

kênh với khối lượng rất lớn; vỡ và trôi hoàn toàn đập đầu mối. Sau khi xẩy ra các sự 

cố lớn, Công ty đã phối hợp với các bên liên quan để xác định thiệt hại đồng thời tiến 

hành khắc phục đảm bảo tưới tiêu. Các hình thức khắc phục như hót xúc bồi lấp; xây 

vá các đoạn kênh vỡ; lắp đặt ống HPDE và PVC cỡ lớn qua các điểm còn nhiều nguy 
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cơ sạt, bồi lấp; Bổ sung tường chắn và tấm nắp kênh qua các khe tụ thủy,... Tổng số 

các đợt sửa chữa, nạo vét sau 2 năm là 9 lần với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Riêng đập 

đầu mối đã vỡ trôi hoàn toàn, hiện trạng lòng suối dốc lớn với các tảng đá rất lớn nên 

hiện tại rất khó xử lý lấy nước vào tuyến kênh. 

- Từ đầu năm 2020 đến nay, mưa lũ cũng đã làm ảnh hưởng nhiều đến tuyến 

kênh chính: 02 điểm sạt taluy dương, bồi lấp bùn sỏi dọc tuyến kênh khối lượng lớn 

922m3, vỡ 50m kênh; trôi gẫy và sạt hoàn toàn nền tuyến ống PVC D300 kết nối từ 

kênh chính xuống kênh nhánh dẫn nước về địa bàn xã Pắc Ta. Đầu tháng 8/2020, Công 

ty đã hót sạt và lắp đặt 20m ống PVC dẫn nước tạm qua 02 điểm sạt trên để. Tuy nhiên 

đây chỉ là biện pháp khắc phục tạm, quy mô nhỏ. 

 Với các thiệt hại lớn do thiên tai và các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa lớn. Công ty 

đã chủ động báo cáo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và  đã thực 

hiện lập chủ trương đầu tư theo quy định. Để có thể khắc phục triệt để các sự cố nêu trên 

(đập đầu mối và các tuyến kênh) cần đầu tư nguồn kinh phí dự ước khoảng 5 tỷ đồng. 

Đến nay UBND tỉnh chưa cấp kinh phí cho đơn vị. Do vậy Công ty không thể chủ động 

trong việc sửa chữa, nâng cấp mang tính triệt để theo nguyện vọng của cử tri. 

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tân Uyên 

(tháng 10/2020): 

Cử tri nhất trí với nội dung trả lời của Công ty TNHH một thành viên quản 

lý Thủy nông Lai Châu. 

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

3. Kiến nghị 60: 

Cử tri bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành 

chuyên môn phối hợp với UBND huyện Tân Uyên kiểm tra, chuyển đổi một số diện 

tích cây thông khu vực bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta được trồng từ năm 1994, 1995 

(khoảng 50 ha với độ dốc thấp) sang trồng trồng chè và sản xuất nông nghiệp, nâng 

cao thu nhập. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 374/BC-UBND ngày 

09/10/2020): 

UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp & 

PTNT phối hợp cùng UBND huyện Tân Uyên, kiểm tra xác định cụ thể nội dung 

kiến nghị và hiện trạng quản lý (chủ thể, loại rừng…) và thống nhất giải quyết theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 
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UBND huyện Tân Uyên trả lời tại Báo cáo số 905/BC-UBND ngày 

24/5/2021: 

Ngày 24/2/2021, Phòng Nông nghiệp phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Tài 

nguyên & Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Pắc 

Ta tiến hành kiểm tra diện tích cây Thông cử tri bản Hoàng Hà (nay là bản Sơn 

Hà) xã Pắc Ta kiến nghị để chuyển đổi sang trồng chè và sản xuất nông nghiệp.  

Căn cứ kết quả kiểm tra thực địa và quy định của pháp luật liên quan, Chi 

cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT phương án giải quyết: “Theo 

Điều 19 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác: “Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; có dự án đầu tư 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; có phương án trồng rừng thay 

thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách 

nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế”. Do đó, việc thực hiện chuyển đổi diện tích 

rừng Thông sang trồng chè và sản xuất nông nghiệp theo kiến nghị của cử tri bản 

Hoàng Hà (nay là bản Sơn Hà) là không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 

về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND 

xã tuyên truyền vận động Nhân dân tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng 

Thông, không để xảy ra tình trạng tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng trái các quy 

định của pháp luật. 

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

 

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

TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

1. Kiến nghị 61: Cử tri xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, đầu tư đập đầu mối thủy lợi bản Nậm Bon, 

Phúc Khoa, Hô Ta lên trên khu vực đập thủy điện để đảm bảo nước phục vụ tưới 

tiêu cho trên 70 ha ruộng vụ đông xuân của Nhân dân. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469BC-UBND ngày 10/12/2020: 

Hiện nay, trên địa bàn xã Phúc Khoa có công trình thủy lợi Nậm Bon, Phúc 

Khoa, cấp nước phục vụ tưới tiêu cho trên 130ha lúa, vị trí đầu mối lấy nước nằm 

trên suối Nậm Bon cách hạ lưu đập thủy điện Nậm Bon khoảng 3km; Công trình 
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thủy lợi Hô Ta, cấp nước phục vụ tưới tiêu cho trên 100ha lúa, vị trí đầu mối lấy 

nước nằm trên suối Nậm Be cách hạ lưu đập thủy điện Nậm Be khoảng 3km.  

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với 

các sở ngành liên quan, UBND huyện Tân Uyên kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong vận hành công trình thủy điện Nậm Bon và Nậm Be và yêu 

cầu nhà đầu tư thủy điện bảo đảm cung cấp nước cho thủy lợi, đáp ứng yêu cầu cho 

sản xuất của các hộ dân. Trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm sẽ tiến hành xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

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

2. Kiến nghị 62: Cử tri xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh 

Yêu cầu các Công ty Thủy điện trên địa bàn xã điều chỉnh thời gian tích nước, xả 

nước phù hợp theo hướng ưu tiên đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất của Nhân 

dân phía hạ du. 

UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 469BC-UBND ngày 10/12/2020: 

Khi phê duyệt Chủ trương đầu tư các Nhà đầu tư đều phải cam kết đảm bảo 

nước sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, đảm bảo xả dòng chảy tối thiểu theo quy 

định. UBND tỉnh đã chỉ đạo và tăng cường giám sát việc điều tiết nước của các công 

trình thủy điện. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường giám 

sát, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện trong việc quản lý, vận 

hành các công trình thủy điện, đảm bảo nước sản xuất cho nhân dân.  

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

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

TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV 

1. Kiến nghị 63: Cử tri thị trấn Tân Uyên kiến nghị: Hiện nay, một số tổ dân 

phố, thôn bản chưa có nhà văn hóa, một số nhà văn hóa không đảm bảo về diện tích 

sử dụng sau khi sáp nhập khu dân cư, đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí 

để xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa ở tổ dân phố, thôn, bản sau khi 

sáp nhập. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

- Tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh còn 234/956 bản, khu phố chưa có nhà 

văn hóa cần được hỗ trợ đầu tư xây dựng; có 111/883 nhà văn hóa dôi dư sau khi 

sáp nhập bản, tổ dân phố. Đến nay, đa số nhà văn hóa được xây dựng từ năm 2018 

trở về trước hầu hết đều không đáp ứng được nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng của nhân dân các bản, khu phố sáp nhập (do số hộ dân tăng lên về mặt 

cơ học). Để khắc phục tình trạng đó, từ năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, 
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ngành có liên quan lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng nhà văn hóa đảm 

bảo về mặt diện tích sử dụng đối với các nhà văn hóa được xây mới. 

- Đối với việc sửa chữa và nâng cấp nhà văn hóa hiện có tại các tổ dân phố, thôn, 

bản sau sáp nhập: Hiện kinh phí của tỉnh còn hạn hẹp, đang tập trung nguồn lực để xây 

mới nhà văn hóa ở các thôn bản, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa và hướng tới mục 

tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy việc hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp chủ 

yếu từ các hoạt động xã hội hóa và giao ngân sách địa phương tự cân đối.  

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

2. Kiến nghị 64: Cử tri xã Phúc Khoa kiến nghị: Công trình thủy lợi bản Hô 

Bon, xã Phúc Khoa đã bị xuống cấp, đập đầu mối bị rò rỉ, nhiều vị trí hư hỏng, đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên quản lý thủy nông Lai Châu sớm 

triển khai sửa chữa công trình để đảm bảo nước phục vụ sản xuất cho các hộ dân. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021. Công ty 

đã tiến hành sửa chữa đập đầu mối, tuyến kênh công trình xong trước ngày 

31/12/2020, cụ thể: Đổ bê tông tường thượng lưu đập đầu mối dài 10,3m nhằm tránh 

gây rò rỉ nước; láng nền thành kênh từ cửa thu nước về hạ lưu dài 110m. Còn lại 

một số điểm chạy dọc tuyến kênh do mở đường thi công và vận hành công trình 

thủy điện Nậm Bon đã làm vỡ thành kênh tại một số vị trí. Công ty đã làm việc với 

Nhà đầu tư công trình thủy điện Nậm Bon để sửa chữa hoàn trả lại hiện trạng. Tuy 

nhiên đến thời điểm hiện tại Nhà đầu tư công trình thủy điện Nậm Bon vẫn chưa 

triển khai. Công ty TNHH một thành viên Quản lý thủy nông Lai Châu đang tiếp 

tục phối hợp với Nhà đầu tư sớm sửa chữa cho công trình để đảm bảo nước phục vụ 

sản xuất cho các hộ dân. 

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

3. Kiến nghị 65: Cử tri xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên kiến nghị: Mức chi hỗ trợ 

một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản tổ dân phố theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND, 

ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh là quá thấp, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình 

HĐND tỉnh xem xét, nâng mức hỗ trợ cao hơn để phù hợp với tình hình thực tế. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 8 của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 

30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

quy định "Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách 
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địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình HĐND 

cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương". UBND 

tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND về quy định 

mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chi hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh. Theo đó tại Khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 11/2019/NQ-

HĐND quy định "Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung (đối 

với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố): Trong tỉnh: 50.000 đồng/ngày/người; 

ngoài tỉnh: 60.000 đồng/ngày/người". 

Nội dung mức chi trên là mang tính hỗ trợ, đồng thời qua tham khảo các tỉnh 

lân cận có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng như tỉnh Lai Châu là tỉnh Điện 

Biên, Lào Cai cũng quy định mức chi tương ứng với tỉnh Lai Châu. Tại Khoản 9 

Điều 7 của Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy 

định "chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết 

và có nguồn đảm bảo". Do vậy, hiện nay việc quy định mức chi hỗ trợ một phần 

tiền ăn trong thời gian đi học tập trung đối với người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, thôn, bản tổ dân phố theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND, ngày 

23/7/2019 của HĐND là phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân 

sách địa phương. 

4. Kiến nghị 66: Cử tri các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tân 

Uyên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND 

các huyện sớm triển khai hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-

HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh để có cơ sở thực hiện. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 

Ngày 08/9/2020, liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã ban hành hướng dẫn 

số 135/CVLN-SNV-STC về hướng dẫn một số nội dung Nghị quyết số 

14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh. 

5. Kiến nghị 67: Cử tri xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên kiến nghị: Trong thời 

gian qua, hoạt động xưởng Chè của Hợp tác xã Chè Phúc Khoa đặt trên địa bàn của 

bản Nậm Bon gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân. 

Tháng 3/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra nhưng 

chưa xác minh việc ô nhiễm tiếng ồn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng 

của tỉnh xem xét, yêu cầu Hợp tác xã Chè Phúc Khoa có giải pháp khắc phục, giảm 

tiếng ồn của máy móc, không làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. 

UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 09/4/2021): 
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Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên và 

UBND xã Phúc Khoa tiến hành kiểm tra thực tế, thực hiện quan trắc tiếng ồn tại 

xưởng Chè của Hợp tác xã Chè Phúc Khoa đang hoạt động chế biến chè. Ngày 

22/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo tiếng ồn tại 03 vị trí tiếp giáp 

với các hộ gia đình gần cơ sở nhất trong thời gian từ 16 giờ 20 phút đến 18 giờ 10 

phút; sau khi đo cho thấy, kết quả đo tiếng ồn của cơ sở nằm trong giới hạn cho 

phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy 

nhiên, để khắc phục, giảm tiếng ồn của máy móc, không làm ảnh hưởng đến đời 

sống và sinh hoạt của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các cơ 

sở chế biến chè có biện pháp phù hợp như giảm thời gian hoạt động vào khung giờ 

từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị 

định kỳ để giảm tiếng ồn, …  

 

_________________________ 

 


