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Tổng số kiến nghị: 71
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 huyện Mường Tè, thành phố Lai Châu, huyện Nậm
Nhùn đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp;
xem xét có cơ chế đặc thù ưu tiên tạo việc làm cho con em dân tộc đặc biệt khó khăn
(Cống, Mảng, La Hủ), hiện nay có nhiều em học xong các trường Trung cấp chuyên
nghiệp, Cao đẳng và Đại học nhưng chưa có việc làm.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 26/7/2016:
Việc bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp: Trong 6 tháng đầu
năm 2016 Sở Nội vụ đã ban hành quyết định bố trí cho 13 sinh viên cử tuyển, còn lại
34 sinh viên cử tuyển chưa bố trí Sở Nội vụ đã ban hành văn bản đề nghị UBND các
huyện bố trí nhưng đến nay chưa nhận được văn bản đề nghị của UBND các huyện.
Về cơ chế đặc thù ưu tiên tạo việc làm đối với con em dân tộc đặc biệt khó khăn
(Cống, Mảng, La Hủ), UBND các huyện xem xét những vị trí còn thiếu có văn bản đề
nghị, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định tuyển dụng đặc cách.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
II. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 04
1. Kiến nghị 02: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư,
nâng cấp xây dựng, quy hoạch mở rộng chợ San Thàng (hiện nay chợ rất chật hẹp
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đi lại khó khăn).
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Chợ San Thàng đã được đầu tư và mở rộng từ năm 2010, tuy nhiên đến nay
nhu cầu hoạt động và kinh doanh trong chợ đã tăng cao, vượt quá quy mô của chợ.
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố tham mưu, xây dựng phương án nâng cấp,
mở rộng chợ San Thàng gắn với điểm bản văn hóa du lịch San Thàng 1, đáp ứng nhu
cầu buôn, bán của đồng bào các dân tộc quanh vùng.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 03: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND tỉnh xem xét trích
quy hoạch đất để xây dựng khu nhà sàn, khu trồng cây ban trên địa bàn thành phố
Lai Châu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ tư nhân đầu tư và tạo thương
hiệu thu hút khách du lịch.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Hiện nay, UBND thành phố đang lập quy hoạch chỉ tiết điểm du lịch khu lâm
viên cây xanh thành phố và quy hoạch chi tiết điểm du lịch văn hóa dân tộc Mông,
gắn với hệ thống hang động bản Gia Khâu 1, xã Nậm Loỏng. Sau khi quy hoạch
được phê duyệt sẽ làm căn cứ để kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các khu
vực nảy, tạo điều kiện thu hút khách du lịch.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 04: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND tỉnh quan tâm có
chính sách ưu tiên riêng đối với người có hộ khẩu thường trú và sinh sống lâu đài ở
Lai Châu trong việc thi tuyển cán bộ, công chức.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Ngày 29/7/2014, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2483/BNV-CCVC về việc
thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,
trong đó nêu rõ: “đề nghị bộ, ngành, địa phương không tự quy định các điều kiện đăng
ký dự tuyển công chức trái với Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 24/2010/NĐCP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức”.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 05: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm
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tra, xem xét và di chuyển Nhà máy Xí măng Lai Châu đang hoạt động trên địa bàn
xã San Thàng gây tiếng ồn, khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân sinh sống
gần khu vực nhà máy.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016:
Ngày 05/10/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành
phố, UBND xã San Thàng kiểm tra thực tế nhà máy xi măng Lai Châu. Tuy nhiên
tại thời điểm kiểm tra nhà máy không hoạt động. Hiện nay nhà máy đã được trang bị
hệ thống lọc bụi tại hệ thống nghiền, trộn nguyên liệu clinke, đá, thạch cao. Theo
chương trình quan trắc hiện trạng môi trường của tỉnh và kế hoạch kiểm soát ô nhiễm
môi trường năm 2016 đã đưa Nhà máy xi măng Lai Châu vào điểm quan trắc môi
trường với 02 thông số là tiếng ồn và chất lượng không khí. Tuy nhiên các thời điểm
đo trong hai đợt quan trắc, do Nhà máy không hoạt động nên không có cơ sở đánh
giá tác động của hoạt động Nhà máy đến môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường
đã yêu cầu: Khi Nhà máy hoạt động trở lại có trách nhiệm thông báo UBND xã San
Thàng, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và
Môi trường thực hiện đo đạc các chỉ tiêu môi trường không khí, tiếng ồn tại Nhà máy
để xác định mức độ tác động đến môi trường. Trường hợp kết quả đo vượt quy chuẩn
cho phép sẽ yêu cầu tạm dừng hoạt động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo hoạt
động của nhà máy không vượt quá quy chuẩn cho phép về tiếng ồn, chất lượng môi
trường không khí hạn chế ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực Nhà máy.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
III. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 04
1. Kiến nghị 06: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu
có chính sách hỗ trợ riêng cho Nhân dân tái định cư thủy điện Sơn La được mua đất
ở đối với những gia đình sống chung 3-4 thế hệ, với diện tích 105 m2 hiện nay rất
chật chội.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Việc giao đất ở cho Nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai
năm 2013. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước
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thu hồi đất; Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014
của UBND tỉnh Lai Châu Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai
Châu, nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành
phố. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố xem xét giải quyết.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 07: Cử tri Tổ 25, 26 phường Đông Phong đề nghị xem xét chi trả
tiền hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân tái định cư; chi trả tiền hỗ trợ 6
tháng lương hoặc phụ cấp lương đối với cán bộ giữ chức vụ Đảng, chính quyền,
đoàn thể đang hưởng lương hoặc phụ cấp lương do Nhà nước chi trả ở nơi đi, khi
chuyển đến điểm tái định cư không còn giữ chức vụ đó nữa theo Quyết định số
02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Theo quy định tại Mục 11.4, Khoản 11, Điều 1, Quyết định số 11/2007/QĐUBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh Lai Châu V/v quy định cụ thể một số chính
sách Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh
Lai Châu theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ, chính sách này được thanh toán một lần và do nơi đi chi trả. Do đó
khoản hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ 6 tháng lương hoặc phụ cấp cho các hộ
TĐC tại khu TĐC số 1 TX Lai Châu sẽ do tỉnh Điện Biên chi trả.
Kết quả: Đã trả lời, giải quyết; cử tri nhất trí nhưng đến nay vẫn chưa giải
quyết xong (Các hộ chưa nhận được tiền hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ 6
tháng lương của tỉnh Điện Biên)
3. Kiến nghị 08: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về
việc hỗ trợ các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh
khó khăn.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Nghị định số 109/2015/NĐ-CP đã nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp
dụng, mức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, trình tự, hồ sơ, thủ tục...thực hiện hỗ trợ các nghệ
nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Do đó, UBND
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tỉnh không hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2015/NĐ-CP. Đề nghị UBND các
huyện, thành phố có đối tượng được hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định tại
Nghị định số 109/2015/NĐ-CP.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
(không có đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng trên địa bàn)
4. Kiến nghị 09: Cử tri Bản Gia Khâu I xã Nậm Loỏng kiến nghị UBND tỉnh
chỉ đạo cơ quan chức năng trả lời cho Nhân dân biết diện tích đất đã được quy hoạch
để xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 1 có triển khai xây dựng không, nếu không thực
hiện để Nhân dân canh tác sản xuất.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016:
Ngày 24/3/2015, UBND tỉnh đã có Công văn số 345/UBND-TN về việc chấp
thuận vị trí, địa điểm khu đất xây dựng doanh trại Tiểu đoàn bộ binh thuộc Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Lai Châu với diện tích khoảng 10,0 ha đất tại địa bàn bản Gia Khâu, xã Nậm
Loỏng, thành phố Lai Châu; khu đất trên đã được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm
2016 của thành phố Lai Châu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1595/QĐUBND ngày 29/12/2015, nhưng hiện nay UBND thành phố Lai Châu chưa thu hồi đất.
Do vậy, các hộ gia đình, cá nhân tiếp tục sử dụng đất nhưng không được làm biến dạng
địa hình tự nhiên theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Đất đai năm 2013.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
IV. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 04
1. Kiến nghị 10: Cử tri phường Đông Phong kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ
quan chức năng xem xét việc chi trả chế độ, chính sách theo Quyết định số 392/QĐUBND ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vẻ việc giải quyết chế độ
trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm
vụ quốc tế ở Cam Pu Chia, giúp bạn Lào cho bà Vùi Thị Nghĩa, Phạm Thị Dâng,
Nguyễn Thị Liên trú tại Phường Đông Phong.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 408/SLĐTBXH-NCC
ngày 05/5/2016 đề nghị Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
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cấp kinh phí năm 2016 đề chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đôi tượng đã được
phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh, nhưng đến hết năm 2016 vẫn chưa được cấp kinh phí. UBND tỉnh sẽ tiếp tục có
văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm cấp kinh phí để tỉnh chi
trả chế độ cho các đối tượng đã được phê duyệt.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 11: Cử tri là viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện
Lao phổi tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét giải quyết và trả lời
nội dung sau: Ngày 19/8/2011 Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu Quyết định hợp đồng lao
động trong chỉ tiêu biên chế đối với các ông (bà): bà Bùi Thị Phượng; ông Nguyễn
Mạnh Hùng; bà Phan Thị Sen đến nhận công tác tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Lai
Châu. Ngày 01/9/2011, Sở Nội vụ có Quyết định hợp đồng lao động trong chỉ tiêu
biên chế đối với bà Nguyễn Thị Xoan; bà Bùi Thị Phương; ông Nguyễn Hữu Cường;
Nguyễn Thị Duyên; bà Phạm Thị Hồng Phượng và được Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai
Châu Quyết định tiếp nhận công tác. Sau 09 tháng tập sự tại đơn vị đã được Sở Y tế
ra Quyết định công nhận hết thời gian tập sự đối với viên chức. Tuy nhiên đến năm
2017 sau hơn 5 năm công tác, các cá nhân trên đều hoàn thành nhiệm vụ. không vi
phạm kỷ luật nhưng vẫn chưa có quyết định tuyển dụng chính thức của Sở Nội vụ và
không rõ lý do. Mặc dù sau năm 2011, năm 2012, năm 2013 Sở Y tế tỉnh Lai Châu
tiếp tục hợp đồng và đã để nghị Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tuyên dụng chính thức nhiều
viên chức khác sau thời điểm năm 2011. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chuyên môn kiểm tra xem xét lại quy trình tuyển dụng đối với các trường hợp trên.
Tại sao các trường hợp này đến nay vẫn chưa có Quyết định tuyển dụng chính thức
và bao giờ sẽ được tuyển dụng chính thức?
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Năm 2012, Sở Y tế đề nghị tuyển dụng 492 người (trong đó có tên các ông,
bà: Bùi Thị Phượng, Nguyên Mạnh Hùng, Phan Thị Sen, Nguyễn Thị Xoan, Bùi Thị
Phương, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Thị Hồng Phượng). Tuy
nhiên, cuộc họp ngày 03/11/2012 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức
năm 2012 nhất trí tuyển dụng 400 người (trong đó khôngcó tên các ông, bà trên) do
các vị trí đó không phù hợp cơ cấu theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BNVBYT ngày 05/6/2007 của Liên Bộ: Nội vụ - Y tế hướng dẫn định mức biên chế sự
nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.
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Như vậy, số lao động hiện đang hợp đồng trên nếu chuyên môn phù hợp với
vị trí cần tuyển thì đăng ký tuyển dụng khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng
viên chức ngành y tế. Đề nghị Sở Y tế khẩn trương rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, cơ
cấu lại biên chế cho phù hợp giữa các dơn vị trực thuộc trên cơ sở biên chế của tỉnh
giao, đảm bảo cơ cấu, chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số
08/2007/TTLT-BYT-BNV đề Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch
tuyển dụng viên chức ngành y tế.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 12: Cử tri là viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao
phổi tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét lại Kết luận số 1919/KL-SNV
ngày 15/12/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu về việc thanh tra công tác nội vụ tại Sở
Y tế tỉnh Lai Châu tại Mục III kết luận việc chỉ trả chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp độc
hại và phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng là lao động hợp đồng (Theo biểu 03) là
không đúng quy định và tại Mục 5, Phần IV kiến nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực
thuộc nộp lại ngân sách nhà nước số tiền đã chi chế độ chính sách sai đối tượng (Chế
độ phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại và phụ cấp ưu đãi nghề) là không phù hợp theo
quy định tại Điểm 1, Mục I Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV- BLĐTBXH-BTCUBDT ngày 05/01/2005: Mục 6, Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và theo Điều 2
các Quyết định củá Sở Y tế về việc công nhận hết thời gian tập sự đôi với viên chức.
Vậy lý do gì nay không được hưởng các phụ cấp đó?
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Tại Khoản 2, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2010 quy định: “Công chức
là công đân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh
trong cơ quan cua Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở
trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện...”. Tại Điều 2, Luật Viên chức năm 2010 quy định:
“Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại
đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương
của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật...”.
a) Về chế độ phụ cấp khu vực
Theo Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Mục I, Thông tư liên tịch số
11/2005/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội
vụ, Lao động Thương bình và Xã hội, Tài chính và Ủy ban dân tộc có nêu về đối
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tượng được hưởng chế độ phụ cấp khu vực như sau:
"Cán bộ, công chức (kê cả công chức dự bị, viên chức, những người đang trong
thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương
do nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp
của Nhà nước được cấp có thẩm quyên quyết định thành lập...”.
Theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính
phủ thì đối tượng được xếp lương là những người được tuyển dụng làm công chức,
viên chức nhà nước hoặc lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (hợp
đồng thừa hành), không bao gồm các loại hợp đồng khác. Như vậy, những trường
hợp thuộc Kết luận số 1919/KL-SNV ngày 15/12/2016 của Sở Nội vụ không thuộc
đối tượng được hưởng phụ cấp khu vực.
b) Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghè đổi với người làm việc trong ngành y tế
Theo Khoản I, Điều 1, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, quy định: “Nghị định này
quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế xã.
phường. thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày
(03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tô chức và
chế độ chính sách đổi với y tế cơ sở) trực tiếp làm chuyên môn y tế: công chức. viên
chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên
khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y (sau đây gọi chung là
công chức, viên chức) trong các cơ sở sự nghiệp y tế công lập. ”
Điều 2, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị
định số 56/2011/NĐ-CP, hướng dẫn đối tượng thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi nghề
đối với người làm việc trong các cơ sở y tế công lập như sau: “Công chức, viên chức
đã được xếp tương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính
phủ về chế độ tiên lương đổi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
(sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thuộc biên chế trả lương (kế cả
lao động hợp đồng) trong các cơ sở y tế công lập”.
Theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính
phủ thì đối tượng được xếp lương là những người được tuyển dụng làm công chức,
viên chức nhà nước hoặc lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (hợp
đồng thừa hành) và người đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số
58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn
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đề về tô chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở làm việc trong các cơ sở sự
nghiệp y tế công lập, không bao gồm các loại hợp đồng khác. Như vậy, những trường
hợp thuộc Kết luận số 1919/KL-SNV ngày 15/12/2016 của Sở Nội vụ không thuộc
đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.
c) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm
Theo Mục I, Mục 2. Phần I, Thông tư số 07⁄2005/TT-BNV ngày 05/01/2005,
quy định đối tượng được hưởng phụ cấp độc hại như sau:
“1. Cán bộ, công chức (kê cả công chức dự bị), viên chức, những người đang
trong thời gian tập sự, thứ việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước
và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước...”
Như vậy. những người là lao động hợp đồng (kể cả hợp đồng theo Nghị định
68/2000/NĐ- CP), không phải là công chức, viên chức nhà nước thì không được
hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 13: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND tỉnh xem xét cho Hội
Cựu thanh niên xung phong thành phố và Hội Người cao tuổi thuộc các xã, phường trên
địa bàn thành phố được hưởng chế độ phụ cấp như các Hội đặc thù khác.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 03/5/2017:
Theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh về công
nhận hội có tính chất đặc thù có 18 tổ chức hội được công nhận là hội đặc thù. Hội
Cựu thanh niên xung phong thành phố và Hội Người cao tuổi thuộc các xã, phường,
trên địa bàn thành phố chưa được công nhận là hội đặc thù nên các hội này không
được hưởng phụ cấp đặc thù như các tô chức hội đặc thù.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
V. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 05
1. Kiến nghị 14: Cử tri tổ 12, phường Đoàn Kết kiến nghị UBND tỉnh xem xét
lại việc cấp đất, cho thuê đất và việc sử dụng đất đối với một số doanh nghiệp trên địa
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bàn. Vì hiện nay một số doanh nghiệp không sử dụng đúng mục đích, một số doanh
nghiệp được cấp nhưng không sử dụng hoặc sử dụng nhưng quá thời hạn quy định.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Hiện tại trên địa bàn tổ 12, phường Đoàn kết, UBND tỉnh đã cho 03 tổ chức thuê
đất trả tiền thuê đất hàng năm trên khu đất bám trục đường 19/8. Cụ thể: Công ty
TNHH một thành viên PTL đã được UBND tỉnh cho thuê 50 năm tại Quyết định số
910/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 với diện tích là 2.200,4 m2, hiện tại Công ty TNHH
một thành viên PTL đã đưa đất vào sử dụng đúng mục đích; Doanh nghiệp tư nhân
Minh Thảo đã được UBND tỉnh cho thuê 50 năm tại Quyết định số 1898/QĐ-UBND
ngày 30/12/2016 với diện tích là 1.388,8 m2. Công ty TNHH một thành viên Hoàng
Thúy Lai Châu đã được UBND tỉnh cho thuê 50 năm tại Quyết định số 790/QĐ-UBND
ngày 30/6/2016 với diện tích là 2.334,4 m2. Do có Đơn khiếu nại của ông Nguyễn
Xuân Thơ phản ánh “nếu các doanh nghiệp xây dựng công trình sẽ ảnh hưởng đến
việc sử dụng đất của gia đình con trai ông là Nguyễn Trường Giang” (đã được UBND
tỉnh giải quyết tại Công văn số 725/UBND-TCD ngày 24/4/2017). Hiện tại cả hai
doanh nghiệp đã được bàn giao đất ngoài thực địa và đang san gạt mặt bằng, xây kè
khu đất để không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của ông Nguyễn Trường Giang,
tiến hành triển khai xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng.
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các
đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án của doanh nghiệp; trường
hợp chậm thực hiện dự án hoặc không đưa đất vào sử dụng thì thực hiện gia hạn theo
Điểm I, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013 (gia hạn 24 tháng), hết thời hạn
được gia hạn mà vẫn không đưa đất vào sử dụng thì UBND tỉnh Lai Châu sẽ thu hồi
lại diện tích đất đã cho thuê theo quy định.
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)
Tổ 12, phường Đoàn Kết có 03 doanh nghiệp được thuê đất, trong đó có 01
doanh nghiệp đã đưa đất vào sử dụng đúng mục đích (Công ty TNHH một thành viên
PTL); còn 02 doanh nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa vi phạm về thời
gian theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (Doanh nghiệp tư nhân Minh Thảo,
Công ty TNHH MTV Hoàng Thúy Lai Châu), hiện nay 02 doanh nghiệp này đang
triển khai xây kè, đổ đất xây dựng khu nhà xưởng.
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
Ngày 07/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây
dựng, UBND thành phố Lai Châu, UBND phường Đoàn Kết, Doanh nghiệp tư nhân
Minh Thảo và Công ty TNHH MTV Hoàng Thúy Lai Châu kiểm tra. Kết quả tại thời
điểm kiểm tra:
- Khu đất UBND tỉnh cho Doanh nghiệp tư nhân Minh Thảo thuê đất: Hiện trạng
doanh nghiệp đã xây kè lùi vào phía trong ranh giới được thuê đất là 02m (tạo dòng
chảy mương thoát nước); phần diện tích đất được thuê còn lại đã đầu tư xây dựng và sử
dụng vào mục đích cửa hàng kinh doanh và xưởng sửa chữa máy móc, thiết bị công
trình xây dựng, máy móc thiết bị cơ khí nông nghiệp theo quyết định.
- Khu đất được UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Hoàng Thúy Lai Châu (có
báo cáo tình hình sử dụng đất và đơn xin vắng mặt do ảnh hưởng Covid): Trên diện tích
được UBND tỉnh cho thuê đất, đơn vị đã đầu tư xây dựng các hạng mục: 01 khu nhà
cấp 4 với diện tích khoảng 200 m2; 01 khu vệ sinh, diện tích khoảng 15 m2; xây dựng
tường bao sung quanh có chiều dài khoảng 90 m.
Như vậy, Công ty TNHH MTV Hoàng Thúy và Doanh nghiệp tư nhân Minh
Thảo đã đưa đất vào sử dụng đúng mục đích và đảm bảo theo quy định.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 15: Cử tri tổ 11, phường Đoàn Kết kiến nghị UBND tỉnh xem xét
lại việc tính giá đất cho các hộ tại các ngõ, ngách thuộc nhóm 7 - tổ dân phố số 11 phường Đoàn Kết với giá 400.000đ/m2 là quá cao, chưa hợp lý.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
(Trả lời chung với KN 16)
3. Kiến nghị 16: Cử tri tổ 6, 7, phường Tân Phong kiến nghị UBND tỉnh xem
xét điều chỉnh giảm mức giá đất tại các tuyến đường Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Chí
Thanh, hiện nay theo bảng giá của tỉnh quá cao, các hộ gia đình không đủ khả năng
thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 thì giá đất
để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng (cấp giấy chứng
nhận) đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức là giá đất
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trong bảng giá của UBND tỉnh ban hành (5 năm). Việc xây dựng bảng giá đất được
thực hiện qua các phiếu điều tra được thu thập từ các thông tin chuyển nhượng thực
tế tại các địa phương (quy định tại Mục 1, Chương III Thông tư số 36/2014/TTBTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương
pháp xác định giá đất); Bảng giá đất khi xây dựng được cơ quan Tài nguyên và Môi
trường tổng hợp từ các phiếu điều tra đảm bảo phù hợp khi tính tiền sử dụng đất theo
quy định và phù hợp với khung giá đất của Chính phủ quy định tại Nghị định số
104/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định về khung giá đất và tình hình thực tế tại địa
phương, được Hội đồng thẩm định bảng giá đất (gồm các Sở: Tài Chính, Tài nguyên
và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng và UBND các huyện, thành phố) thẩm định, sau
đó trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi UBND tỉnh quyết định ban hành
(Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành
bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu); do vậy, giá đất để tính tiền sử dụng đất khi
Nhà nước công nhận quyền sử dụng (cấp giấy chứng nhận) đất ở cho hộ gia đình cá
nhân đã được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 17: Cử tri bản Hồi Lùng, xã Nậm Loỏng kiến nghị: UBND tỉnh
chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Lương Việt xem xét đền bù cho Nhân
dân vì Công ty Lương Việt đóng trên địa bàn thường xuyên nổ mìn phá đá gây ô
nhiễm tiếng ồn và khói bụi, đặc biệt gây nứt tường nhà, bể chứa nước và các công
trình phụ khác. Trong quá trình khai thác đá Công ty Lương Việt đã làm mất toàn
bộ một đoạn đường dân sinh, Nhân dân không còn đường đi lại, đề nghị UBND tỉnh
xem xét yêu cầu Công ty Lương Việt làm đường cho Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Ngày 15/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố,
UBND xã Nậm Loỏng xác minh kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động khai
thác thác khoáng sản tại mỏ đá Sùng Chô 2, xã Sùng Phài, huyện Tam Đường kết
quả xác minh như sau:
+ Về nổ mìn phá đá gây ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi
Qua xác minh, các hộ dân xung quanh khu vực mỏ cho biết khoảng thời gian từ
năm 2014 về trước, việc nổ mìn phá đá của Công ty TNHH Lương Việt có ảnh hưởng
khói bụi đến các hộ gia đình xung quanh khu vực mỏ. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến
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nay việc nổ mìn phá đá đã hạn chế ảnh hưởng khói bụi đến các hộ dân. Theo báo cáo
kết quả quan trắc môi trường mỏ đá Sùng Chô 2 tháng 4/2017, các số liệu về khói,
bụi, tiếng ồn đều trong giới hạn cho phép.
+ Về nổ mìn gây nứt tường nhà, bể nước và các công trình phụ khác
Theo kết quả xác minh tại nhà bà Vũ Thị Tình (cử tri có kiến nghị nêu trên),
nhà bà Tình thuộc nhà tạm, tường xây, lợp ngói pro xi măng và lợp tôn. Qua kiểm
tra, tường nhà, bể chứa nước, công trình vệ sinh có một số vết nứt dài khoảng 20 cm,
theo gia đình các vết nứt có từ cuối năm 2015. Khoảng cách từ vị trí khai thác đến
nhà bà Vũ Thị Tình là 450 mét.
Theo Điểm d, Khoản 8, Điều 4 Quy chuẩn Việt Nam 02-2008/BCT của Bộ Công
thương: “khi nổ mìn ở sườn núi, đồi thì bán kính vùng nguy hiểm theo hướng văng
xuống phía dưới không được nhỏ hơn 300m”; đồng thời theo Hộ chiếu nổ mìn mỏ
Sùng Chô 2, với khối lượng thuốc nổ là 72 kg thuốc nổ/01 đợt nổ (nhiều phát
mìn/đợt) thì khoảng cách từ vị trí khai thác đến các hộ dân gần nhất nằm trong giới
hạn an toàn nổ mìn và an toàn về chấn động khi nổ mìn. Do đó, các vết tường nhà,
bể nước và các công trình phụ của các hộ dân này do nhiều nguyên nhân gây ra và
chưa thể khẳng định là do nổ mìn khai thác đá từ mỏ Sùng Chô 2 gây ra. Vì vậy chưa
có cơ sở để yêu cầu Công ty TNHH Lương Việt đền bù theo kiến nghị của cử tri.
+ Về quá trình khai thác đá Công ty Lương Việt đã làm mất toàn bộ một đoạn
đường dân sinh, Nhân dân không còn đường đi lại.
Trong quá trình mở rộng vị trí khai thác thuộc diện tích được cấp phép, từ cuối
năm 2016 đến tháng 4/2014 Công ty TNHH Lương Việt đã đền bù đất và tài sản trên
đất nương rẫy cho 04 hộ dân là Sùng Thị Di, Sùng A Phán, Mùa A Vảng, và Sùng A
Dinh với tổng số tiền là 144.189.000 đồng. Trong diện tích đền bù của các hộ dân
nêu trên có đường mòn thường được các hộ dân trong bản Huổi Lùng sử dụng để đi
làm nương. Do đường mòn sát ngay vị trí khai thác nguy hiểm cho người dân đi qua
lại, Công ty TNHH Lương Việt đã thông báo cấm mọi người đi qua đường mòn cũ,
đồng thời đã mở đường khác đảm bảo an toàn cho các hộ dân đi làm nương.
Về quản lý hoạt động của mỏ Sùng Chô 2, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành:
Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Công an tỉnh và các cơ quan
liên quan theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH
Lương Việt chấp hành các quy định của pháp luật theo hướng hoạt động sản xuất,
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kinh doanh phải tuân thủ pháp luật; đảm bảo môi trường và an toàn, sản xuất của
Nhân dân khu vực; đồng thời kiên quyết xử lý những vi phạm (nếu có) theo quy định
của pháp luật.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 18: Cử tri Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu kiến nghị:
UBND tỉnh chỉ đạo sớm xem xét, chỉ đạo giải quyết chế độ tinh giản biên chế cho
đồng chí Phan Đình Khiếng - Nguyên Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng đã nghỉ
từ tháng 6/2015 đến nay không nhận được chế độ cũng như bảo hiểm y tế (hiện nay
đồng chí đang mắc bệnh rất nặng). UBND Thành phố Lai Châu đã có Tờ trình số
589/TTr-UBND ngày 10/4/2017 về đề nghị bổ sung tinh giản biên chế đợt II năm
2017 trình Sở Nội vụ và Sở Tài chính.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 23/6/2017:
Ngày 31/5/2017, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 723/TB-SNV về việc cho cán
bộ, công chức, viên chức nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014
của Chính phủ. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 768/QĐUBND ngày 19/6/2017 về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐCP của Chính phủ đối với ông Phan Đình Khiếng kể từ ngày 01/7/2017.
Về giải quyết chế độ cho Ông: Phan Đình Khiếng đã nghỉ từ tháng 6 năm 2015
đến thời điểm 30/6/2017, ngày 16/6/2017 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình
số 75-TTr/BCSĐ trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương
thực hiện. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính bổ sung kinh phí để giải quyết chế độ
cho cán bộ đã nghỉ hưu trước tuổi sau khi có Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
VI. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 07
1. Kiến nghị 19: Cử tri bản Sùng Chô và bản Gia Khâu II, xã Nậm Lỏong, thành
phố Lai Châu kiến nghị: Việc nộp tiền sử đất khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông
nghiệp sang đất ở rất cao, nhiều hộ dân trên địa bàn xã mặc dù đã được chuyển đổi
nhưng không đủ tiền để lấy sổ đỏ. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ và các
Bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh mức chênh lệch tiền sử dụng đất khi chuyển đổi
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mục đích sử dụng, đảm bảo phù hợp với mọi tầng lớp Nhân dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
Giá các loại đất ban hành theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày
19/12/2014 của UBND tỉnh được xác định trên cơ sở kết quả điều tra về giá đất
chuyển nhượng, thu nhập từ đất, khả năng phát triển của từng khu vực theo đúng quy
định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường. Vì vậy giá đất trên địa bàn tỉnh đã cơ bản phù hợp với tình hình thực tế
tại địa phương, đảm bảo thống nhất trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
với việc thu tiền sử dụng đất hàng năm.
Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà
soát, xây dựng điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại những khu vực có sự biến động
tăng hoặc giảm từ 20% trở lên (nếu có); trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, đảm
bảo hài hòa giữa quyền và lợi ích của người dân trên địa bàn.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 20: Cử tri bản Gia Khâu I, xã Nậm Loỏng kiến nghị: Mương dẫn
nước thải của thao trường bắn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rất nhỏ, mùa mưa
năm 2016, 2017 nước từ mương tràn vào ruộng của gia đình ông Vừ A Khoa gây
thiệt hại về hoa màu; cử tri đã nhiều lần có ý kiến nhưng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
vẫn chưa khắc phục và đền bù. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh xem xét khắc phục và đền bù cho người dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
Ngày 12/9/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát theo
ý kiến, kiến nghị của cử tri, đến nay đơn vị đã triển khai khắc phục không để nước
và đất đá tràn vào ruộng của gia đình ông Vừ A Khoa.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 21: Cử tri xã Nậm Lỏong kiến nghị: Hiện nay ruộng của 04 hộ
gia đình (gồm: Má A Dinh, bản Gia Khâu 2, Má A Vảng, Sùng A Thanh, bản Hồi
Lùng và Sùng A Hồ, bản Sùng Chô) nằm xen kẽ đất quốc phòng, cụ thể là Kho C30
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, những năm gần đây đơn vị làm rào chắn kiên cố nên các
hộ không có đường đi vào ruộng, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh để lại một lối nhỏ cho các hộ gia đình có đường đi vào ruộng.
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không nhất trí mở lối đi lại trong khu vực quân sự.
Khu vực ruộng của 04 hộ gia đình nằm xen kẽ giữa đất quốc phòng, hiện tại các hộ
vẫn canh tác bình thường khi thu hoạch không có đường đưa máy tuốt lúa vào ruộng,
đơn vị đã tạo điều kiện khi các hộ thu hoạch đưa máy đi qua đơn vị vào khu vực ruộng.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 22: Cử tri tổ dân phố số 23, phường Đông Phong kiến nghị: Thực
hiện dự án sân bay quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giải tỏa hơn 1000m2
đồi chè của gia đình bà Phạm Thị Thoàn, còn hơn 2000m2 gia đình bà Phạm Thị
Thoàn đang sử dụng nhưng đến nay không có đường vào, vì Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh đã rào lưới B40, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét
mở lối đi cho hộ dân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không nhất trí mở lối đi lại trong khu vực quân sự.
Hiện tại diện tích đất chè của bà Phạm Thị Thoàn nằm sát với đất sân bay của Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh và các hộ khác vẫn có đường đi lại để thu hoạch.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 23: Cử tri bản Gia Khâu I, xã Nậm Loỏng đề nghị: Gia đình ông
Má A Dê có một mảnh nương đã bị thu hồi để thực hiện dự án thao trường bắn, tuy
nhiên theo quy hoạch vẫn còn 300m2 không bị thu hồi, do diện tích còn lại rất ít gây
khó khăn trong việc canh tác. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thu hồi số
diện tích trên.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
Hiện nay khu đất của gia đình ông Dê nằm trong diện tích quy hoạch của thao
trường nhưng năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chưa có kế hoạch thu hồi, đề nghị
gia đình tiếp tục canh tác trên diện tích đất còn lại, khi nào có chủ trương thu hồi đơn
vị sẽ thông báo cho gia đình.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
6. Kiến nghị 24: Cử tri bản Nậm Loỏng 1, phường Quyết Thắng đề nghị UBND
tỉnh xem xét có ý kiến với Ngân hàng chính sách xã hội kéo dài thời gian cho vay lên
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24 tháng đối với các hộ gia đình vay để thực hiện chăn nuôi để giúp bà con yên tâm
chăn nuôi phát triển kinh tế.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cử cán bộ
xuống làm việc tại bản Nậm Loỏng 2, Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu để
gặp gỡ cử tri, nắm bắt thông tin cụ thể. Qua gặp gỡ, trao đổi, giải thích cho cử tri
hiểu rõ thêm về chương trình cho vay và thời hạn cho vay. Thời hạn vay vốn cụ thể
do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào mục
đích sử dụng vốn vay; chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của hộ vay.
Đối chiếu với hồ sơ của Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại bản Nậm Loỏng 2, Phường
Quyết Thắng, các hộ đều đã được thỏa thuận thời hạn vay vốn phù hợp với mục đích
sử dụng vốn vay; chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 25: Cử tri phường Đông Phong, thành phố Lai Châu kiến nghị:
Theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, trong đó có tiền hỗ trợ
chuyển đổi ngành nghề nhưng đến nay Nhân dân thuộc diện vẫn chưa được hưởng
hỗ trợ. Ý kiến này đã được UBND tỉnh Lai Châu trả lời tại Báo cáo số 350/BCUBND ngày 08/12/2016:“Khoản hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ 6 tháng lương
hoặc phụ cấp cho các hộ TĐC tại khu TĐC số 1 TX Lai Châu sẽ do tỉnh Điện Biên
chi trả”. Tuy nhiên đến nay các chế độ chính sách đó vẫn chưa được chi trả theo quy
định. Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu có ý kiến với UBND tỉnh Điện Biên xem xét chi
trả chế độ chính sách theo đúng quy định.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 292/BC-UBND ngày 20/10/2017:
UBND tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục có ý kiến với UBND tỉnh Điện Biên để chỉ
đạo các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên sớm chi trả theo quy định.
Kết quả: Đã trả lời, giải quyết; cử tri nhất trí nhưng đến nay vẫn chưa giải
quyết xong
UBND tỉnh Lai Châu đã nhiều lần có ý kiến với UBND tỉnh Điện Biên chi trả
dứt điểm chế độ cho các hộ TĐC tuy nhiên chưa thực hiện.
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VII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 04
1. Kiến nghị 26: Cử tri Tổ 23, phường Đông Phong kiến nghị UBND tỉnh xem
xét, chỉ đạo tiếp tục triển khai hoàn thành nốt tuyến đường Võ Văn Kiệt nối với đường
Phạm Văn Đồng và Trần Huy Liệu, đoạn đường này thuộc dự án khu tái định cư số
1 tách từ dự án TĐC thủy điện Sơn La.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Dự án khu tái định cư số 1 tách từ dự án TĐC thủy điện Sơn La đã hoàn thành
đưa vào sử dụng và đang trình phê duyệt quyết toán dự án, trong đó không có đoạn
nối đường Võ Văn Kiệt với đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên đoạn tuyến này thuộc
quy hoạch chung xây dựng đô thị thành phố Lai Châu. UBND tỉnh xin tiếp thu ý
kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, cân đối nguồn
vốn để đầu tư tuyến đường trong thời gian thích hợp.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 27: Cử tri bản Gia Khâu 2, xã Nậm Loỏng kiến nghị: Khi triển khai
xây dựng thao trường bắn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị thi công cho nhiều xe tải
có trọng lượng lớn chở vật liệu đi qua đường bê tông của bản gây nứt và hư hỏng đường.
Nhiều lần Nhân dân trong bản đã chặn xe và làm việc với đơn vị thi công về vấn đề này,
đơn vị thi công cam kết sẽ sửa lại đường cho bản khi công trình kết thúc. Tuy nhiên, đến
nay công trình đã xây dựng xong nhưng đơn vị thi công vẫn chưa sửa lại đường cho
bản. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét giải quyết.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Hiện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm việc với nhà thầu, đến ngày
30/11/2017 tuyến đường đã được sửa chữa xong.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 28: Cử tri bản Gia Khâu 2, xã Nậm Loỏng kiến nghị: Toàn bản
Gia Khâu 2 hiện đang sử dụng nguồn nước do Chương trình 135 đầu tư, tuy nhiên
nước không đủ phục vụ sinh hoạt của bà con trong bản, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
Công ty nước Lai Châu xem xét lắp đặt đường dẫn nước sạch về các nhóm hộ của
bản để Nhân dân đăng ký sử dụng.
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UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Hiện tại, Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu đã đi khảo sát và xem xét đầu tư
lắp đặt tuyến ống cấp nước cho nhân dân tại bản Gia Khâu II. Nhưng Bản Gia Khâu II
có mật độ dân cư thưa thớt và đang sử dụng nguồn nước do chương trình 135 đầu tư.
Để đầu tư lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch sinh hoạt vào Bản Gia Khâu II suất đầu tư
lớn, hiệu quả đầu tư thấp nên Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu chưa cân đối được
nguồn kinh phí để đầu tư lắp đặt vào khu vực này. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri
và sẽ chỉ đạo Công ty nước Lai Châu nghiên cứu đầu tư, lắp đặt đường ống nước sạch
về bản Gia Khâu 2 vào thời điểm thích hợp, đảm bảo cân đối được nguồn kinh phí.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 29: Cử tri Tổ 5, phường Quyết Tiến kiến nghị: UBND tỉnh quan
tâm chỉ đạo ngành Y tế có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn của các y, bác
sỹ để đảm bảo cho việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và khi
bệnh nhân có yêu cầu chuyển tuyến không nên giữ bệnh nhân.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017:
Trong những năm qua ngành Y tế đã tham mưu tích cực cho tỉnh và xây dựng các
kế hoạch, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công
chức, viên chức y tế. Từ năm 2015 đến nay, ngành y tế đã cử đi đào tạo: 41 cán bộ sau
đại học, 35 bác sỹ, 76 dược sỹ đại học, 94 đại học điều dưỡng, 7 cao đẳng y dược và 25
cán bộ đại học khác; đào tạo liên tục và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho trên
500 lượt người/năm,... qua đó chất lượng chuyên môn của cán bộ y tế từng bước được
nâng lên. Tuy nhiên, cán bộ được cử đi dự thi đông nhưng số lượng thi đỗ thấp nên số
lượng người được tham gia đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới,
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực theo các đề án, quyết định được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phê duyệt và kế
hoạch của ngành, đồng thời kiến nghị với cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi và
có chính sách ưu tiên trong thi tuyển đầu vào đối với cán bộ, con em tỉnh Lai Châu.
Việc chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo
phân tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế quy định; người bệnh được khám, phân
loại điều trị đúng tuyến thì được hưởng chế độ BHYT ở mức cao nhất và tránh quá tải
cho bệnh viện tuyến trên. Trường hợp tình trạng bệnh vượt quá khả năng của cơ sở y tế
tuyến dưới, thì cơ sở y tế tuyến dưới sẽ giới thiệu, chuyển người bệnh lên tuyến trên và
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chế độ BHYT được đảm bảo theo đúng tuyến. Khi bệnh nhân có yêu cầu chuyển tuyến
trên trong khi cơ sở y tế tuyến dưới vẫn đủ khả năng khám, chữa bệnh thì người bệnh
phải thực hiện đồng chi trả BHYT vượt tuyến theo quy định của Luật.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
VIII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 02
1. Kiến nghị 30: Cử tri tổ 23, phường Đông Phong kiến nghị: Gia đình bà Trần
Thị Ngọ bị Nhà nước giải tỏa 4 dự án từ khi thành lập tỉnh đến nay (Năm 2005 Dự án
Công an tỉnh Lai Châu; năm 2006 dự án Tải định cư 1A; Năm 2008 dự án Công viên
hồ thượng lưu đường 60m, Năm 2016 dự án đường Nùng Nàng - Nậm Tăm đoạn nối
tiếp đại lộ Lê Lợi) với tổng diện tích 6.024m 2. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm bị giải tỏa
03 dự án (Năm 2005 dự án Công an tỉnh Lai Châu; năm 2011 dự án đường 58 nối thẳng
hợp khối tỉnh Lai Châu; năm 2016 dự án đường Nùng Nàng - Nậm Tăm đoạn nối tiếp
đại lộ Lê Lợi) với tổng diện tích 5.789,6m2 =327 triệu đồng tính cả vật kiến trúc tài sản.
Trong đó tại dự án đường Nùng Nàng - Nậm Tăm (đoạn nối tiếp đại lộ Lê Lợi), các hộ
được hỗ trợ mua một suất đất chuyển đổi ngành nghề 104,5m. Nhưng nay Nhà nước lại
yêu cầu nộp tiềnđất là 22 triệu 310 nghìn đồng/m2 x 105m = 2 Tỷ 342 triệu đồng/suất
đất, nếu không nộp thì bị thu hồi lại như vậy là không phù hợp. (Năm 2005-2008 Nhà
nước thu hồi với giá bôi thường là 16.000 đồng/m2; năm 2016 bồi thường là 26.000
đồng/m2). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức nắng tính giá trị đất được hỗ trợ
cho phù hợp với thời điểm thu hồi đất của gia đình.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 08/5/2018:
- Đối với diện tích đất của gia đình bà Trần Thị Ngọ bị thu hồi để thực hiện 03
dự án (Năm 2005 dự án Công an tỉnh Lai Châu, năm 2006 dự án tái định cư 1A; năm
2008 dự án công viên hồ thượng lưu đường 60m), đến nay gia đình bà Trần Thị Ngọ
đã nhận đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ; nhận đất tái định cư và đã bàn giao mặt bằng
đề thực hiện dự án, đưa công trình vào sử dụng. Từ đó đến nay các hộ gia đình không
còn ý kiến thắc mắc nào khác (đã được UBND thành phố Lai Châu trả lời tại Văn
bản số 553/UBND-TTPTQĐ ngày 17/4/2018).
- Về giá đất đề tính bồi thường về đất đối với dự án đường Nùng Nàng - Nậm
Tăm (đoạn nổi tiếp đại lộ Lê Lợi). Trước khi Nhà nước triển khai dự án đường Nùng
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Nàng - Nậm Tăm thì đây là khu canh tác nông nghiệp là chủ yếu; các yếu tố về cơ
sở hạ tầng, lợi thế thương mại thấp kém; loại đất khi thu hồi là đất nông nghiệp, do
đó giá đất cụ thể tính bồi thường 26.000 đồng/m2 đã đảm bảo theo quy định tại
Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.
- Về giá đất ở đề tính tiền sử dụng đất đối với các hộ được giao đất (mua) đã được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số theo Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày
26/12/2017 là phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Nội dung này đã được UBND tỉnh giải quyết khiếu nại
cùa các hộ dân bị thu hồi đất dự án đường Nùng Nàng - Nậm Tăm (Trong đó có hộ gia
đình bà Trần Thị Ngọ) tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 08/02/2018.
Trước việc khó khăn của các hộ dân trong việc huy động một số tiền lớn đề
nộp tiền sử dụng đất, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 523/UBND-TN ngày
19/4/2018 cho vận dụng quy định tại Khoản 4, Điều 14, Nghị định 45/2014/NĐ-CP
ngày 15/5/2014 của Chỉnh phủ về thu tiền sử dụng đất để gia hạn thời gian nộp tiên
sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại dự án đường Nùng Nàng - Nậm Tăm.
Theo đó thời hạn nộp tiền đất là 90 ngày (dài nhất theo quy định), quá thời hạn trên
chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp
theo mức quy định của pháp luật.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 31: Cử tri phường Quyết Thắng kiến nghị Công ty Điện lực Lai
Châu có phương án, sớm thay thế 3 cây cột điện sắt bằng cột điện bê tông tại đoạn
đường trước cổng Trường Trung cấp nghề tỉnh thuộc bản Nậm Loỏng 3, phường
Quyết Thắng, có chiều dài 120m để đảm bảo an toàn cho nhân dân xung quanh khu
vực và sinh viên. Ý kiến này đã được cử tri phản ánh nhiều lần với Điện lực Thành
phố và được trả lời đã đề xuất, báo cáo Công ty Điện lực tỉnh có phương án giải quyết.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 1122/PCLC-TTBVPC
ngày 20/4/2018:
Hiện tại 03 cột điện sắt đoạn từ cổng trường Trung cấp nghề tỉnh đến khu vực
nhà Bằng An thuộc bản Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng thuộc tài sản của khách
hàng. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân xung quanh khu vực và sinh viên cũng như mỹ
quan đô thị, Điện lực thành phố đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện
thay thế dựng xong cột điện bê tông, căng dây lấy độ võng và đấu nối 02 khoảng cột.
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Kết quả: Đã giải quyết xong, 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: 07
1. Kiến nghị 32: Cử tri Tổ dân phố số 12, Phường Đoàn Kết kiến nghị UBND
tỉnh có phương án quản lý tài sản công đối với các khu cơ quan của tỉnh đã chuyển
đi, đặc biệt khu sở Khoa học và Công nghệ cũ, hiện nay đã thành khu nhà hoang, là
nơi cho các đối tượng nghiện hút vào tụ tập hút trích gây mất an ninh trật tự.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ tài sản công trên
địa bàn tỉnh không còn nhu cầu sử dụng để có phương án xử lý (điều chuyển, bán,
chuyển nhượng) theo quy định. Tuy nhiên, ngày 07/3/2017 Thủ tướng chính phủ ban
hành Văn bản số 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ. Đến nay UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh
giá (hiện trạng nhà, đất, mục đích, quy hoạch sử dụng đất) để có phương án xử lý theo
quy định của pháp luật.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
- Năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1441/QĐ-UBND ngày
19/11/2018, Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 về điều chuyển 07 cơ
sở nhà đất về UBND thành phố Lai Châu quản lý, sử dụng (trong đó có tài sản là cơ
sở nhà, đất của Sở Khoa học và Công nghệ cũ).
- Ngày 19/3/2021, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 65TB/BCSĐ về kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12/3/2021,
trong đó Giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương lập
phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Hiện nay, UBND thành phố Lai Châu đang xây dựng phương án sắp xếp lại,
xử lý tài sản công đối với các cơ sở, nhà đất không có nhu cầu sử dụng trên địa bàn
thành phố trình các cơ quan chuyên môn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo
quy định (trong đó có tài sản là cơ sở nhà, đất của Sở Khoa học và Công nghệ cũ).
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Kết quả: Đang giải quyết theo lộ trình.
2. Kiến nghị 33: Cử tri Tổ dân phố số 1, Phường Tân Phong kiến nghị UBND
tỉnh xem xét để lại nhà tập luyện và thi đấu thể thao (thuộc sở Nông nghiệp và PTNT
cũ, cạnh nhà máy chè) cho Tổ dân phố làm nhà văn hóa để Nhân dân sinh hoạt.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ tài sản công trên
địa bàn tỉnh không còn nhu cầu sử dụng để có phương án xử lý (điều chuyển, bán,
chuyển nhượng) theo quy định. Tuy nhiên, ngày 07/3/2017 Thủ tướng chính phủ ban
hành Văn bản số 342/TTg-V.I về việc tạm dừng thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển
nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ. Đến nay UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giao các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh
giá (hiện trạng nhà, đất, mục đích, quy hoạch sử dụng đất) để có phương án xử lý theo
quy định của pháp luật.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 34: Cử tri tổ 8, Phường Đoàn Kết kiến nghị UBND tỉnh xem xét
cho xây dựng bờ kè, làm rãnh thoát nước khu tập thể UBND tỉnh.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
Bờ kè sau khu tập thể UBND tỉnh thuộc đường dân sinh UBND thành phố vừa
cải tạo, sửa chữa. Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND thành phố, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND tỉnh phố rà soát, xem xét giải quyết
kiến nghị của cử tri.
Kết quả: Chưa giải quyết xong (Bờ kè chưa được sửa chữa, nguy hiểm)
4. Kiến nghị 35: Cử tri Tổ dân phố số 12, Phường Tân Phong kiến nghị UBND
tỉnh nghiên cứu, xem xét lại Công văn số 1510/UBND-BCĐ, ngày 04/7/2016 của Ban
Chỉ đạo 24 UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ. Tại Điểm a Mục 2 của Công văn quy định các đối tượng
công tác ở các xí nghiệp, lâm trường, nông trường được lãnh đạo cơ quan huy động
tham gia dân công hỏa tuyến thì không được xem xét giải quyết chế độ. Theo Quyết
định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ không quy
định như vậy. Thực tế có nhiều người dân đã được Ủy ban hành chính của nông
trường cử tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc
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nhưng hiện nay chưa được hưởng chế độ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,
vì hiện nay cơ sở đang thực hiện theo công văn của Ban Chỉ đạo 24 của UBND tỉnh.
Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu điều chỉnh
lại đối tượng theo đúng như Quyết định của Chính phủ để thực hiện không bị vướng
mắc, sớm đảm bảo chế độ chính sách cho người có công theo đúng quy định.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
Theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Điều 3,
Khoản 1 quy định Đối tượng không áp dụng: “Hiện đang hưởng chế độ hưu trí, chế
độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học hàng tháng hoặc đang công tác trong cơ quan nhà nước, làm việc
trong doanh nghiệp nhà nước hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc”.
Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn
thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương, các cấp đã tổ chức tập huấn triển khai thực
hiện. Đến tháng 6/2016, sau gần 6 tháng triển khai thực hiện các đơn vị, địa phương
còn một số vướng mắc, phát sinh về đối tượng hưởng như: Tuổi đời, điều kiện, địa
bàn, thời gian; ngày, tháng sinh, nơi đi, nơi về. Căn cứ vào Kết luận và ý kiến phúc
đáp trả lời những vướng mắc của Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Quốc phòng làm việc
tại Quân khu 2 từ ngày 15-16/6/2016; Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 2 có Công văn số
1104/BCĐ-CCT, ngày 23/6/2016 về việc giải trình vướng mắc thực hiện Quyết định
số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Lai Châu có Công
văn số 1510/UBND- BCĐ, ngày 04/7/2016 gửi Ban Chỉ đạo 24 và Ban CHQS các
huyện, thành phố). Tại Điểm 2 Công văn số 1104/BCĐ-CCT, ngày 23/6/2016 của
Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 2 thống nhất các đối tượng, đơn vị sau đây không thuộc
diện xem xét giải quyết:
a) Các đối tượng công tác ở các Xí nghiệp, lâm trường, nông trường được lãnh
đạo cơ quan huy động tham gia phục vụ.
b) Các đối tượng được huy động tham gia dân công hỏa tuyến trở về địa
phương sau đó đi bộ đội và hy sinh được công nhận là liệt sỹ.
c) Các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến không đúng thời gian và địa
bàn theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.
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Vì vậy theo Điểm 2, Mục a Công văn số 1104/BCĐ-CCT, ngày 23/6/2016 của
Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 2 và Điều 3 Khoản 1 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg,
ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì: Các đối tượng công tác ở các Xí
nghiệp, lâm trường, nông trường được lãnh đạo cơ quan huy động tham gia phục vụ
không thuộc diện xem xét giải quyết chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg,
ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Trên địa bàn tỉnh qua hơn 02 năm triển khai thực hiện đến nay đã chi trả cho
4.737 đối tượng và đã báo cáo Quân khu 3.029 đối tượng. Theo Kế hoạch đến quý
IV năm 2018 sẽ cơ bản giải quyết xong chế độ, chính sách cho các đối tượng hưởng
chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức
kết luận địa bàn.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 36: Cử tri Tổ dân phố số 19, Phường Tân Phong kiến nghị UBND
tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch khu vực đường đi Nùng Nàng thành đất ở để Nhân
dân ổn định sinh sống, hiện nay khu vực này có rất nhiều hộ dân đang sinh sống ổn
định trên đất trồng cây lâu năm. UBND Thành phố đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh
nhưng chưa được xem xét giải quyết.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ
đầu (2011 - 2015) thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu), tỉnh Lai Châu thì
khu vực đường đi xã Nùng Nàng đoạn thuộc tổ dân phố số 19, phường Tân Phong
đã được quy hoạch là đất phi nông nghiệp khác. Hiện nay, UBND thành phố đang
đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố
(Tờ trình số 2198/TTr-UBND ngày 23/11/2017), sau khi điều chỉnh quy hoạch chung
xây dựng thành phố được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đề nghị UBND
thành phố thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Lai
Châu, trình UBND tỉnh xét duyệt theo đúng quy định.
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)
Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án điều chỉnh tổng
thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng lân cận tỉnh Lai Châu đến năm 2035
tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình thực hiện lập đồ án, Sở sẽ phối hợp UBND
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Thành phố Lai Châu tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng quy hoạch,
điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, định hướng quy hoạch và đúng với quy
hoạch hiện hành (thời gian thực hiện trong 9 tháng từ ngày giao nhiệm vụ).
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):
Dự án đã thực hiện xong phần lập, phê duyệt nhiệm vụ, tổ chức đấu thầu lựa
chọn đơn vị tư vẫn, khảo sát địa hình, hiện dự án đang xin ý kiến các đơn vị liên quan
đề hoàn thiện trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XIV.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
6. Kiến nghị 37: Cử tri Tổ dân phố số 22, phường Đông Phong kiến nghị
UBND tỉnh xem xét sớm ban hành quy định mới về giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi
đất và tài sản, vật kiến trúc trên đất khi giải phóng mặt bằng cho phù hợp với thực
tế, hiện nay giá bồi thường quá thấp, trong khi đó đất tái định cư cấp lại cho dân thì
giá lại quá cao.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 09/7/2018:
UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 đã cơ bản đảm bảo theo
đúng quy định. Hiện nay UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,
phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, điều chỉnh
bảng giá đất trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng lên (dự kiến trình HĐND tỉnh vào kỳ
họp cuối năm 2018).
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 38: Cử tri bản Phan Lìn, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu
kiến nghị: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Công nghiệp và Dân dụng
tỉnh xem xét sớm trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho Nhân dân bị ảnh hưởng
của dự án mở rộng bãi rác thải, Ban đã quy chủ nhưng đến nay chưa thực hiện
chi trả đền bù.
Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trả lời tại
Công văn số 358/CV-BQLDA ngày 25/6/2018:
Dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành
phố Lai Châu được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình
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Dân dụng và Công nghiệp là chủ đầu tư tại Quyết định số 1436/QĐ_UBND ngày
20/10/2016. Dự án được đẩu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp môi trường, thời hạn giải
ngân đến 31/12/2017.
Trong quá trình triển khai Dự án, Ban đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển
Quỹ đất thành phố Lai Châu làm công tác đền bù GPMB theo quy định. Do là dự án cải
tạo, nâng cấp bãi rác đang sử dụng nên công tác đo đạc, quy chủ gặp khó khăn: Diện
tích mở rộng khu vực bãi chôn lấp rác có vị trí không trung diện tích cũ đã đền bù hoặc
diện tích cũ đã được đền bù nhưng chưa sử dụng đến, một số hộ dân đã sử dụng diện
tích đã chi trả từ giai đoạn trước nên mất nhiều thời gian để đo đạc, xác minh.
Ngày 30/01/2018 UBND thành phố Lai Châu có Quyết định số 536/QĐ-UBND
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác
thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai Châu. Nhưng do nguồn vốn đã hết thời hạn
giải ngân (31/12/2017) nên Ban đã làm văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép chuyển
nguồn số tiền đền bù GPMB của dự án sang năm 2018.
Hiện Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã
đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để chi trả cho phương án đền bù GPMB của dự
án Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai
Châu, sau khi được bố trí vốn Ban sẽ chuyển cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành
phố Lai Châu để chi trả cho các hộ dân theo phương án được phê duyệt (dự kiến trong
tháng 7/2018).
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 11/2018 (Báo cáo số 468/BC-HĐND
ngày 29/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh):
Ngày 06/6/2018, Ban QLDA ĐT XD các công trình dân dụng và công nghiệp
đã có văn bản số 313/CV-BQLDA báo cáo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
về tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn năm 2018 của dự án (nhu cầu vốn là 3.650 triệu
đồng) để chi trả đền bù cho các hộ dân và một số nội dung khác của dự án. Tuy nhiên,
đến thời điểm giám sát, Ban chưa được bố trí vốn để chi trả cho nhân dân (UBND tỉnh
đã có văn bản số 1852/UBND-TH, ngày 20/11/2018 về việc thống nhất phương án
phân bổ chi tiết nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017 và các nguồn vốn chuyển
nguồn sang năm 2018, trong đó có đề nghị phân bổ cho công tác giải phóng mặt bằng
dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai
Châu, số tiền 3.336 triệu đồng).
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Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
X. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 12
1. Kiến nghị 39: Cử tri tổ 22, 24, phường Đông Phong kiến nghị: Ngày
25/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1766/QĐ-UBND về quy hoạch chi
tiết khu dân cư phía Đông Nam thị xã Lai Châu (nay là Thành phố Lai Châu), với
diện tích quy hoạch là 60 ha, đề nghị UBND tỉnh trả lời, hiện nay còn quy hoạch hay
có điều chỉnh hay không? Tại khu vực này Nhân dân có được xây dựng cơ sở hạ tầng
như: Nhà ở, đường bê tông, chuồng trại, đầu tư đường điện, đường nước...; có được
chuyển đổi mục đích sử dụng đất không?
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 12/10/2018:
Đến nay tỉnh vẫn đang triển khai thực hiện quy hoạch theo Quyết định số
1766/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai
thực hiện quy hoạch còn một số vướng mắc cần thiết phải điều chỉnh, UBND tỉnh đã
có Văn bản số 500/UBND-XD ngày 16/4/2018 về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập
các đồ án quy hoạch xây dựng, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì lập đồ án điều
chỉnh quy hoạch chung thành phố Lai Châu đến năm 2030, tầm nhìn 2050; trong quá
trình triển khai lập quy hoạch điều chỉnh, Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành
phố Lai Châu sẽ tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng quy hoạch cho
phù hợp với thực tế, định hướng quy hoạch và đúng với các quy định hiện hành.
Đối với khu vực quy hoạch là đất ở hiện trạng cải tạo thì được phép xây dựng
khi cấp có thẩm quyền thẩm định và cấp phép xây dựng.
Đối với các khu vực quy hoạch là đất ở mới, đất công cộng, cây xanh, hệ thống
hạ tầng thì chỉ được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (khi nhà
nước thu hồi thì hộ gia đình, cá nhân phải hoàn trả lại mặt bằng và không được bồi
thường vật kiến trúc trên đất).
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 40: Ý kiến chung của 315 hộ gia đình tổ 25 và tổ 26 phường Đông
Phong kiến nghị: Đề nghị tỉnh Lai Châu xem xét có ý kiến với tỉnh Điện Biên sớm
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giải quyết tiền hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho tất cả các hộ dân tái định cư thủy
điện Sơn La kê cả các hộ là lao động tự do cũng như hộ kinh doanh.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Đến nay Ban đã giải quyết chế độ hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ nông
nghiệp là đúng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước còn việc các hộ đề nghị Tỉnh
Lai Châu có ý kiến với tỉnh Điện Biên là vượt thẩm quyền giải quyết của Ban.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
- Về chế độ hỗ trợ hành nghề: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Quyết định
số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi
thương, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La thì khoản hỗ trợ này được quy
định như sau: "Lao động nông nghiệp sau khi tái định cư chuyển sang nghề phi nông
nghiệp được hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi nghề với điều kiện: là nhân khẩu tái
định cư hợp pháp; có đơn đề nghị (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban
Quản lý dự án". Như vậy việc cử tri kiến nghị hỗ trợ chuyển đổi ngành nghê cho tất
cả các hộ kể cả lao động tự do cũng như kinh doanh là không phù hợp với chế độ
chính sách.
- Đối với những nhân khẩu thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ
chuyển đổi ngành nghê đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình
NN&PTNT chi trả đầy đủ.
- Về hỗ trợ 6 tháng lượng hoặc phụ cấp cho người dân di chuyển TĐC từ thị
xã Mường Lay đến thị xã Lai Châu: theo quy định tại Khoản 6 Điều 31 Quyết định
số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La thì khoản hỗ trợ này do Ủy
ban nhân dân tỉnh Điện Biên chi trả. UBND tỉnh Lai Châu đã nhiều lần có ý kiến với
UBND tỉnh Điện Biên chi trả dứt điểm chế độ cho các hộ TĐC tuy nhiên chưa giải
quyết xong.
Kết quả: UBND tỉnh Lai Châu đã có ý kiến với UBND tỉnh Điện Biên nhưng
đến nay vẫn chưa giải quyết xong.
3. Kiến nghị 41: Ý kiến chung của Bí thư, Tổ trưởng, các chi trưởng, công an
viên… phường Đông Phong đề nghị Tỉnh Lai Châu xem xét sớm chi trả tiền hỗ trợ
phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách như Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân
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phố, các chi trưởng, công an viên… di chuyển về nơi ở mới. Cử tri đề nghị nếu UBND
tỉnh Lai Châu không giải quyết được thì giới thiệu để các cử tri sang tỉnh Điện Biên
kiến nghị để giải quyết.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Căn cứ theo Quyết định Số: 09/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013
của UBND tỉnh Lai Châu V/v ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn
tỉnh Lai Châu. Theo Khoản 4 Điều 14. Hỗ trợ khác (cụ thể Điều 31 Quyết định số
02/2007/QĐ-TTg) Hỗ trợ 6 tháng lương hoặc phụ cấp lương đối với cán bộ giữ chức
vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể đang hưởng lương hoặc phụ cấp lương do Nhà nước
chi trả ở nơi đi, khi chuyển đến nơi ở mới không còn giữ chức vụ đó nữa. Mức hỗ
trợ tương đương với mức lương hoặc phụ cấp mà cán bộ đó đang hưởng hàng tháng
ở nơi đi. Mức hỗ trợ trên được thanh toán một lần và do nơi đi chi trả. Như vậy khoản
hỗ trợ này do UBND tỉnh Điện Biên (nơi đi) giải quyết.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021:
- Về chế độ hỗ trợ hành nghề: Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Quyết định
số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi
thương, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La thì khoản hỗ trợ này được quy
định như sau: "Lao động nông nghiệp sau khi tái định cư chuyển sang nghề phi nông
nghiệp được hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi nghề với điều kiện: là nhân khẩu tái
định cư hợp pháp; có đơn đề nghị (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban
Quản lý dự án". Như vậy việc cử tri kiến nghị hỗ trợ chuyển đổi ngành nghê cho tất
cả các hộ kể cả lao động tự do cũng như kinh doanh là không phù hợp với chế độ
chính sách.
- Đối với những nhân khẩu thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chuyển
đổi ngành nghê đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chi
trả đầy đủ.
- Về hỗ trợ 6 tháng lượng hoặc phụ cấp cho người dân di chuyển TĐC từ thị
xã Mường Lay đến thị xã Lai Châu: theo quy định tại Khoản 6 Điều 31 Quyết định
số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La thì khoản hỗ trợ này do Ủy
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ban nhân dân tỉnh Điện Biên chi trả. UBND tỉnh Lai Châu đã nhiều lần có ý kiến với
UBND tỉnh Điện Biên chi trả dứt điểm chế độ cho các hộ TĐC tuy nhiên chưa giải
quyết xong.
Kết quả: UBND tỉnh Lai Châu đã có ý kiến với UBND tỉnh Điện Biên nhưng
đến nay vẫn chưa giải quyết xong.
4. Kiến nghị 42: Ông Nguyễn Văn Bảy tổ dân phố số 25 phường Đông Phong
kiến nghị: Đề nghị tỉnh Lai Châu có ý kiến với tỉnh Điện Biên xem xét lại việc đền
bù, hỗ trợ cho gia đình.
- Gia đình có 01 ha rừng giấy chứng nhận sử dụng là 50 năm nhưng lại không
được đền bù mà được tính tiền công phát rừng và trồng cây vì lý do đây là đất rừng
327, đúng ra phải được khai thác hưởng 80% và nhà nước hưởng 20%.
- Gia đình có 03 khẩu 2 vợ chồng hưu trí, 01 con trai nhưng chỉ được hỗ trợ
tiền làm nhà 02 khẩu, còn thiếu 01 khẩu.
- Do chưa có nhà ở, gia đình được mượn 03 gian nhà ở nhưng khi giải tỏa chỉ
được đền bù 60% trong khi đó văn bản ghi là cho đúng ra phải được hưởng 100%.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
- Về ý kiến kiến nghị thứ nhất của ông Nguyễn Văn Bảy không thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ban, đề nghị ông kiến nghị với UBND tỉnh Điện Biên để được
xem xét giải quyết.
- Về ý kiến kiến nghị thứ hai của ông, sau khi kiểm tra hồ sơ di dân do UBND
tỉnh Điện Biên chuyển đến thì gia đình ông chỉ có 02 khẩu nên chúng tôi đã hỗ hỗ
trợ tiền làm nhà cho 02 khẩu là đúng chế độ chính sách.
- Về ý kiến kiến nghị thứ ba của ông Nguyễn Văn Bảy không thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ban, đề nghị ông kiến nghị với UBND tỉnh Điện Biên để được
xem xét giải quyết.
Kết quả: Đã trả lời, giải quyết; cử tri nhất trí nhưng đến nay vẫn chưa giải
quyết xong
5. Kiến nghị 43: Ông Lò Văn Sao tổ 25 phường Đông Phong kiến nghị: Gia
đình có 04 ngôi mộ ở trên rừng nhưng tại sao không được bồi thường, không rõ lý
do. Đề nghị làm rõ và trả lời cho gia đình.
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Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Việc ông kiến nghị còn thiếu 04 ngôi mộ chưa được bồi thường ở nơi đi không
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban, đề nghị ông liên hệ với UBND tỉnh Điện Biên
để được xem xét giải quyết.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
6. Kiến nghị 44: Ông Nguyễn Văn Dũng, Bà Nguyễn Thị Tươi, Bà Trần Thị
Thu Hiền tổ 25 phường Đông Phong kiến nghị: Khi gia đình di chuyển thì được đền
bù 80%, gia đình thắc mắc thì cô Nguyễn Thị Khương- Trưởng Ban QLDA TĐC thị
xã Mường Lay, có nói điều chỉnh sau nhưng đến nay chưa được đền bù thêm 100%.
Đề nghị Tỉnh Điện Biên trả lời cụ thể cho cử tri được biết lý do vì sao đến nay gia
đình chưa nhận tiền đền bù.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Đối với ý kiến của các cử tri không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban
QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lai
Châu. Đề nghị các cử tri trên liên hệ trược tiếp với UBND tỉnh Điện Biên để được
xem xét giải quyết.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
7. Kiến nghị 45: Bà Nguyễn Thị Thái, tổ dân phố số 25 phường Đông Phong
kiến nghị: Gia đình chưa được nhận chế độ chất đốt đợt 2 và đợt 3, tiền vận chuyển
nhà tạm, tiền hỗ trợ gạo của 2 mẹ con, đề nghị cấp trên xem xét.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Về chế độ hỗ trợ chất đốt gia đình bà đã được hưởng đầy đủ và chia làm 2 đợt
chứ không có đợt 3 như bà kiến nghị, tiền vận chuyển làm nhà tạm Ban QLDA bồi
thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu không thực hiện nội dung hỗ trợ này đề nghị
bà liên hệ và kiến nghị với UBND tỉnh Điện Biên để được giải quyết. Tiền hỗ trợ
gạo của 2 mẹ con bà đã được Ban QLDA bồi thường di dân tái định cư tỉnh Lai Châu
hỗ trợ và chi trả đầy đủ.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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8. Kiến nghị 46: Ông Trần Như Đào, tổ dân phố số 25 phường Đông Phong
kiến nghị: Tiền đất liền kề của gia đình là 20 triệu nhưng thực tế mới nhận được 11
triệu gia đình có hỏi nhưng bên Mường Lay không chi trả tiếp không rõ lý do, đề
nghị được làm rõ.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Đối với ý kiến, kiến nghị của ông Trần Như Đào không thuộc thẩm quyền giải
quyết của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn tỉnh Lai Châu. Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với UBND tỉnh Điện Biên để được
xem xét giải quyết.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
9. Kiến nghị 47: Ông Đỗ Văn Viết, tổ dân phố số 26 phường Đông Phong kiến
nghị: Gia đình chưa được thanh toán 01 cái quán ở chợ cơ khí, 07 cây cảnh và tiền
đất tổng số tiền là 22 triệu đồng. Đề nghị tỉnh Điện Biên thanh toán nốt cho gia đình.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Đối với ý kiến, kiến nghị của ông Đỗ Văn Viết không thuộc thẩm quyền giải
quyết của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn tỉnh Lai Châu. Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với UBND tỉnh Điện Biên để được
xem xét giải quyết.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
10. Kiến nghị 48: Bà Nguyễn Thị Hạnh, tổ dân phố số 25 phường Đông Phong
kiến nghị: Gia đình còn thiếu 20% tiền nhà và cây cối hoa màu và thiếu tiền chuyển
đổi ngành nghề và gia đình chưa rõ việc Nhà nước đã thu của gia đình 45 triệu đồng
tiền đất.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Việc bà Hạnh kiến nghị còn thiếu 20% tiền nhà và cây cối hoa màu và chưa rõ
việc Nhà nước đã thu của gia đình 45 triệu đồng tiền đất đề nghị bà Nguyễn Thị Hạnh
liên hệ với UBND tỉnh Điện Biên để được xem xét giải quyết. Việc bà kiến nghị
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thiếu tiền chuyển đổi ngành nghề là không đúng vì gia đình bà không thuộc đối tượng
được hưởng chế độ chuyển đổi ngành nghề.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
11. Kiến nghị 49: k) Ông Lê Thành Biên, tổ dân phố số 26 phường Đông Phong
kiến nghị: Là gia đình chính sách (Thương binh) theo quy định được hỗ trợ di chuyển 5
triệu đồng nhưng đến nay chưa nhận tiền hỗ trợ. Đề nghị cấp trên xem xét.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018:
Căn cứ theo Quyết định Số: 09/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013
của UBND tỉnh Lai Châu V/v ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn
tỉnh Lai Châu. Theo Điều 12. Hỗ trợ gia đình chính sách (cụ thể Điều 28 Quyết định
số 02/2007/QĐ-TTg và Khoản 4 Điều 12 Quyết định 34/2010/QĐ-TTg)
Hộ tái định cư có người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội của Nhà nước theo
quy định tại Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ phải di
chuyển thì được hỗ trợ một lần là 2.000.000đồng/người hưởng trợ cấp và do nơi đi
chi trả. Như vậy trường hợp của ông là (nơi đi) UBND tỉnh Điện Biên thực hiện. Đề
nghị ông liên hệ trược tiếp với UBND tỉnh Điện Biên để được xem xét giải quyết.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
12. Kiến nghị 50: Cử tri xã Nậm Lỏong và xã San Thàng kiến nghị: Nhân dân
02 xã Nậm Lỏong, San Thàng lâu nay canh tác (trồng lúa, ngô, chè, đậu tương,...)
trên diện tích xâm canh của các xã thuộc huyện Phong Thổ, Tam Đường, nay Nhân
dân muốn đăng ký chuyển đổi sang trồng cây Mắc ca nhưng sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đề nghị phải lấy giống tại 2 huyện Phong Thổ, Tam Đường;
trong khi Nhân dân huyện Tam Đường xâm canh (480ha) và huyện Phong Thổ
(50ha) trên địa bàn Thành phố Lai Châu nhưng vẫn được lấy giống tại huyện để
canh tác. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời; đồng thời tạo
điều kiện thuận lợi cho Nhân dân 02 xã sản xuất.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Báo cáo số 957/BCSNN ngày 12/9/2018:
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Ngày 13/7/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường và UBND thành phố Lai Châu tổ chức
thẩm định hồ sơ dự án phát triển cây Mắc ca tập trung trên địa bàn thành phố Lai Châu,
giai đoạn 2018 - 2021. Trong hồ sơ dự án, một phần diện tích thuộc địa giới hành chính
của huyện Tam Đường và huyện Phong Thổ.
Căn cứ Văn bản số 584/STC-NS ngày 05/7/2017 của Sở Tài Chính gửi UBND
thành phố Lai Châu về việc giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện Quyết định số
29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. Trong đó có nêu “Đối
với các hộ gia đình, cá nhân đã sản xuất và canh tác ổn định trên diện tích đất đã giao
nhưng do phân định lại địa giới hành chính khi chia tách, thành lập đơn vị hành chính
mới hoặc xâm canh (nếu có) thì UBND các huyện, thành phố chỉ thực hiện hỗ trợ trong
phạm vi diện tích đất canh tác thuộc địa phương quản lý. Các hộ gia đình, cá nhân có
nhu cầu hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đăng ký với UBND cấp xã nơi có đất canh tác,
sản xuất. UBND cấp xã tổng hợp trình UBND cấp huyện phê duyệt để thực hiện”.
Theo quy định tại Khoản 9, Điều 9, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, quy định
“Không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác và không
được dùng ngân sách của địa phương này để chi cho nhiệm vụ của địa phương khác”.
Để việc thực hiện tránh chồng chéo, tránh việc tranh chấp, khiếu kiện và đảm
bảo việc thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ sản xuất theo đúng quy định. Tại cuộc họp
thẩm định ngày 13/7/2018 thẩm định hồ sơ dự án phát triển cây Mắc ca tập trung trên
địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2018 - 2021. Hội đồng thẩm định đề nghị UBND
thành phố làm việc thống nhất với UBND các huyện Tam Đường, Phong Thổ và báo
cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương triển khai thực hiện.
Kết quả: Đã giải quyết xong, 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: 03
1. Kiến nghị 51: Cử tri Tổ dân phố số 25, 26, phường Đông Phong không nhất
trí với trả lời của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh tại Báo cáo số 1303/BC-BQLDA ngày 20/9/2018 về việc
giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tổ 25 và tổ 26 phường Đông Phong.
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Đề nghị UBND tỉnh làm việc với tỉnh Điện Biên để giải quyết dứt điểm những tồn
tại, vướng mắc của nhân dân TĐC thuộc Tổ dân phố số 25, 26, phường Đông Phong.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2018:
Vấn đề này UBND tỉnh Lai Châu đã làm việc với UBND tỉnh Điện Biên ngày
từ ngày 27/11/2015, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải
quyết; đến ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Lai Châu lại tiếp tục có Công văn số
2038/UBND-NN đề nghị UBND tỉnh Điện Biên sớm giải quyết kiến nghị cho người
dân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết. UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh Lai
Châu có ý kiến đề nghị HĐND tỉnh Điện Biên giám sát và có ý kiến với UBND tỉnh
Điện Biên sớm giải quyết kiến nghị cho cử tri tỉnh Lai Châu.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 52: Cử tri tổ 25, 26, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu
kiến nghị: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT công khai danh sách 169
người dân được học nghề và hỗ trợ theo báo cáo của Ban QLDA ĐTXD các công
trình NN & PTNT cho nhân dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La thuộc tổ dân
phố số 25, 26 được biết.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT trả lời tại Báo cáo
số 1519/BC-BQLDA ngày 28/11/2018:
Việc các hộ dân tổ 25,26 Phường Đông Phong kiến nghị là không đúng, năm
2017 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã lập phương án hỗ trợ Chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công
cụ lao động và đã được UBND Thành phố Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số
2852/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt chi phí mua sắm công cụ lao
động cho các hộ dân thuộc đối tượng bồi thường, hỗ trợ, di dân TĐ dự án thủy điện
Sơn La tỉnh Lai Châu, di chuyển từ thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên đến TĐC tập
trung tại khu dân cư số 1 thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu), tỉnh Lai Châu
phê duyệt hỗ trợ cho 7 hộ 10 lao động trong độ tuổi lao động nông nghiệp và các hộ
đã nhận tiền hiện nay đã quyết toán xong. Việc bà con tổ dân phố 25,26 kiến nghị
Ban công khai danh sách 169 người dân được học nghề và hỗ trợ theo báo cáo của
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho
nhân dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La là không đúng.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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3. Kiến nghị 53: Cử tri Bản Gia Khâu 2 - xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu
kiến nghị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ di chuyển mộ cho các
hộ gia đình diện giải tỏa thuộc dự án của Tiểu đoàn bộ binh, với mức hỗ trợ như
hiện nay là quá thấp không đủ chi phí để di chuyển.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời tại Công văn số 2959/BCH-PTM ngày
29/11/2018:
(1) Việc hỗ trợ di chuyển mộ thuộc dự án của Tiểu đoàn 1 được thực hiện theo
căn cứ sau:
Theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về
ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi
và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Đơn giá bồi thường tài sản - vật kiến trúc công trình xây dựng gắn liền với đất; theo
Mục 17 quy định có hai loại hỗ trợ mục 17.2 là “mộ đắp đất trên 03 năm” hỗ trợ
3.575.000 đồng và mục 17.4 là “mộ đắp đất từ một (01) đến dưới ba (03) năm” hỗ
trợ 4.290.000 đồng.
Thực tế mộ của các hộ dân là mộ đắp đất trên ba năm nên mức giá hỗ trợ theo
mục 17.2 là 3.575.000 đồng, nhưng Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ các gia đình có mộ phải
di chuyển với mức giá cao nhất theo mục 17.4, “mộ đắp đất từ một (01) đến dưới ba
(03) năm” hỗ trợ 4.290.000 đồng/mộ, tổng số 28 mộ hiện Bộ CHQS đã thanh toán
đủ (tháng 9/2018).
(2) Trong quá trình di chuyển mộ theo đề nghị của địa phương và các hộ gia
đình có mộ trên đất thuộc dự án Tiểu đoàn bộ binh. Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ về nhân
công để di chuyển cụ thể hỗ trợ 9 ngày được 99 công, di chuyển được 21 trên tổng
số 28 mộ trung bình 11 công/mộ (từ đào đất, bốc mộ, di chuyển sang nơi mới, đào
hố và hoàn thiện mộ mới).
(3) Ngoài ra Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Hồng (đơn vị xây dựng
công trình tiểu đoàn BB) đã hỗ trợ thêm mỗi gia đình có mộ phải di chuyển với mức
01 triệu/1 mộ (Doanh nghiệp tự hỗ trợ, không có hóa đơn, chứng từ).
Vậy việc hỗ trợ di chuyển mộ được thực hiện theo đúng Quyết định của UBND
tỉnh, quy định nhà nước ngoài ra còn được hỗ trợ về công và tiền.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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XII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 02
1. Kiến nghị 54: Cử tri phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu kiến nghị
UBND tỉnh xem xét sửa đổi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của
UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ, chính sách về
công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. Cụ
thể tại Điểm c, Khoản 3, Điều 2 quy định “Không xét công nhận danh hiệu “Thôn,
bản, khu phố văn hóa và tương đương” đối với thôn, bản, khu phố trong năm có
người vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị phát hiện”. Đề nghị sửa
thành “Không xét công nhận danh hiệu “Thôn, bản, khu phố văn hóa và tương
đương” đối với thôn, bản, khu phố trong năm có 03 hộ trở lên vi phạm chính sách
dân số - kế hoạch hóa gia đình bị phát hiện”; đồng thời sửa đổi để đảm bảo phù hợp
với các quy định hiện hành.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 04/04/2019:
Việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày
28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia
đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh đưa vào danh mục
ban hành Nghị quyết năm 2019 tại Quyết định số 67/QĐ-HĐND ngày 01/3/2019
(trình tại Kỳ họp thứ 10).
Sau khi có Nghị quyết sửa đổi của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ thực hiện điều
chỉnh Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về việc ban hành Quy định
thực hiện chế độ, chính sách về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai
Châu giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 55: Cử tri bản Gia Khâu 2, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu
kiến nghị: Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh thái độ, phong
cách làm việc của nhân viên y tế trong Bệnh viện, thực hiện đúng quy định về việc
triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới
sự hài lòng của người bệnh", nghiêm cấm việc người bệnh có tiền bồi dưỡng mới
được chữa trị kịp thời.
Sở Y tế trả lời tại Công văn số 247/SYT-TTrS ngày 22/3/2019:
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Từ năm 2015, Sở Y tế đã triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày
04/6/2015 của Bộ Y tế và công văn số 992/UBND-VX ngày 08/7/2015 của UBND
tỉnh Lai Châu về việc thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y
tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Sở Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức
triển khai thực hiện phong trào “đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế
hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tới tất cả các đơn vị trong toàn ngành, trong
đó có bệnh viện đa khoa tỉnh, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến quy trình, ứng
dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, thực hiện lấy số tự động đối với
người bệnh đến khám, chữa bệnh tại khoa khám chữa bệnh, công khai bảng giá dịch
vụ... Nhằm công khai, minh bạch thông tin cho người dân được biết, hạn chế tối đa
các bức xúc và rút ngắn thời gian chờ khám, chữa bệnh của người dân.
- Tổ chức tập huấn 3 lớp (đã thực hiện năm 2018) về kỹ năng giao tiếp ứng xử,
“Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người
bệnh” cho 450 viên chức, người lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong cách thái độ
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại các khoa, phòng,
việc thực hiện các nội dung cam kết giữa nhân viên y tế với lãnh đạo khoa, phòng;
lãnh đạo các khoa, phòng với lãnh đạo bệnh viên về thực hiện đổi mới phong cách
thái độ phục vụ của cán bộ y tế.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác xã hội về hỗ trợ, tư
vấn các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh (đón tiếp, chỉ dẫn, hỗ trợ, tư vấn
cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh; tiếp nhận tài
trợ về kinh phí, vật chất và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...”
- Nghiêm túc thực hiện tiếp nhận các thông tin phản hồi của người dân qua: Số
điện thoại đường dây nóng Ngành Y tế 1900 90595 (hotline sử dụng chung toàn
quốc); hòm thư góp ý tại các khoa, phòng của Bệnh viện; tiếp công dân; và họp hội
đồng người bệnh hàng tuần đối với cấp khoa, hàng tháng đối với cấp bệnh viện. Các
thông tin phản hồi của người dân, bức xúc của người bệnh yêu cầu Bệnh viện phải
làm rõ, giải quyết dứt điểm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, người bệnh
được tiếp cận các thông tin chính xác để người dân, người bệnh yên tâm, tin tưởng
vào đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện.
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Bằng các biện pháp trên, Ngành y tế đã cải thiện tốt về tinh thần, thái độ phục
vụ, kỹ năng giao tiếp với người bệnh ở hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên
cũng không thể tránh được một số ít “con sâu làm rầu nồi canh”.
Để tiếp tục ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp viên chức, người lao
động trong Bệnh viện tỉnh còn vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế bệnh
viện, Sở Y tế đề nghị cử tri nêu cụ thể người đã có hành vi đòi tiền mới phục vụ như
đã nêu trên để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật. Sở Y tế
mong muốn nhận được sự hợp tác của cử tri để kịp thời xử lý viên chức, người lao
động có hành vi vi phạm pháp luật.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
XIII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 02
1. Kiến nghị 56: Cử tri bản Gia Khâu I, xã Nậm Loỏng, Thành phố Lai Châu
kiến nghị UBND tỉnh xem xét có chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức không
đảm bảo về trình độ nhưng không thuộc đối tượng theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP,
ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, ngày
31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu các đối tượng được giải quyết chế độ một
lần, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ sửa đổi quy định thời gian giải quyết
chế độ một lần cho cán bộ, công chức theo hướng rút ngắn, không để kéo dài 12
tháng như hiện nay.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 19/7/2019:
Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP quy định các
trường hợp tinh giản biên chế như sau: “Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn
chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không
có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa
về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện
thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.”
Như vậy, trường hợp cán bộ, công chức trình độ đào tạo chưa đạt tiêu chuẩn
chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số
113/2018/NĐ-CP thì đề nghị Sở Nội vụ giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.
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Về thời gian giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội một lần:
Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015
của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo bảo hiểm
xã hội bắt buộc: “Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị
định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong
các trường hợp sau đây: Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã
hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội”.
Như vậy, thời gian 12 tháng mà cử tri đề cập đến là điều kiện để được hưởng bảo
hiểm xã hội một lần, không phải là thời gian giải quyết chế độ chính sách của cơ quan có
thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ kiến nghị với Chính phủ trong các báo cáo về thực
hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu để rút ngắn
thời gian 1 năm nghỉ việc của cán bộ, công chức để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 57: Cử tri Nguyễn Văn Thược, tổ 22, phường Đông Phong, Thành
phố Lai Châu kiến nghị Công ty nước Lai Châu làm rõ việc thu tiền nước sạch có
ghi thêm phí nước thải 10% là loại gì và theo quy định nào?
Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu trả lời tại Công văn số 104/CV-CTN
ngày 25/6/2019:
Thực hiện theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính
phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và Quyết định số
40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực
hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu là đơn vị trung gian tiến hành thu phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải sinh hoạt (mức thu bằng 10% trên giá bán của 1m3 nước
sách chưa bao gồm thuế GTGT). Số tiền thu được từ phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải sinh hoạt, Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu nộp lại cho ngân sách Nhà nước.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
XIV. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ
CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH KHOÁ XIV
Tổng số kiến nghị: 4
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1. Kiến nghị 58: Cử tri tổ dân phố số 10, phường Tân Phong kiến nghị UBND
tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch khu đất Thư viện tỉnh đã rất lâu chưa hoàn thiện
xong. Ý kiến này đã được cử tri kiến nghị nhiều lần và đã được trả lời sẽ tiếp tục
hoàn thiện, tuy nhiên Dự án kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân trong
khu vực, cử tri tiếp tục kiến nghị để sớm được giải quyết dứt điểm.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
Khu đất quy hoạch Thư viện tỉnh đã được UBND tỉnh giao cho Thư viện tỉnh
để thực hiện dự án xây dựng Thư viện tỉnh tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày
18/3/2008. Tuy nhiên, do không có nguồn kinh phí nên Thư viện tỉnh không triển
khai thực hiện, vì vậy UBND tỉnh đã điều chỉnh sang đất ở đô thị tại Quyết định số
1673/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020 thành phố Lai Châu.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 59: Cử tri Tổ 22 phường Đông Phong kiến nghị UBND tỉnh sớm
ban hành Quy định mới về giá bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất và tài sản, vật kiến
trúc trên đất cho phù hợp, vì thực tế, nhiều năm nay chưa có thay đổi về giá, giá thu
hồi 35.000 đồng/1m 2 là quá thấp.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
- Đối với đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng,
vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất đã được UBND
tỉnh ban hành mới tại Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 (thay thế
đơn giá bồi thường quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014
của UBND tỉnh Lai Châu), cơ bản đảm bảo phù hợp với tình hình tại địa phương;
- Đối với giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đã
được UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể tại thời điểm thu hồi đất cho từng dự án
đảm bảo theo quy định tại khoản 2, Điều 74 và điểm đ, khoản 4, Điều 114 Luật Đất
đai năm 2013. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tích
cực phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố điều tra,
xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 cơ bản sát với giá đất phổ biến
trên thị trường để áp dụng từ năm 2020.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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3. Kiến nghị 60: Cử tri tổ 23 phường Đông Phong kiến nghị: Khu đất 2ha quây
tôn xanh đối diện Chợ, Bến xe khách tỉnh là khu đất vàng nhưng bị bỏ hoang hơn 10 năm
nay, rất lãng phí, đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc quản lý đất đai khu vực này.
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 04/10/2019:
Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, ngày 06/6/2019 UBND tỉnh đã giao
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh
phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; tuy nhiên, khu đất này đã được
UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khách sạn và tổ hợp thương mại
dịch vụ cho Công ty TNHH xây dựng Hưng Hải tại Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày
02/11/2017, với thời hạn hoạt động dự án 50 năm. Do vậy, để có cơ sở thu hồi đất, tổ
chức đấu giá theo quy định, ngày 21/6/2019 UBND tỉnh đã có Văn bản số 1122/UBNDKTN giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và UBND thành phố
Lai Châu tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết chấm dứt chủ trương đầu tư theo Quyết
định số 1383/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh. Đến ngày 13/8/2019, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đã thông báo chấm dứt hoạt động dự án xây dựng khách sạn và tổ hợp
thương mại dịch vụ tại Thông báo số 1166/TB-SKHĐT. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi
trường đang hoàn thiện hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh thu hồi khu đất này để giao cho
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu quản lý, lập phương án đấu giá theo
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 61: Cử tri Nguyễn Phúc Hồi bản Nậm Loỏng 3, Phường Quyết
Thắng, Thành phố Lai Châu kiến nghị: Năm 2004, thực hiện Dự án xây dựng cơ sở
hạ tầng khu nhà tạm cho CBCNV Lai Châu đợt II, hộ ông Nguyễn Phúc Hồi, Bản
Nậm Loỏng 3 bị thu hồi 580m2 đất. Do còn một số ý kiến chưa nhất trí với nội dung
đền bù nên gia đình chưa nhận tiền bồi thường, đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng
các công trình dân dụng và công nghiệp xem xét, giải quyết.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công
nghiệp trả lời tại Công văn số 669/CV-BQLDA ngày 04/10/2019:
Căn cứ vào Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh Lai
Châu về việc phê duyệt Phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng tại địa bàn
xã Nậm Loỏng - xã Tam Đường để xây dựng cơ sở hạ tầng và khu nhà tạm cho
CBCNV Lai Châu đợt II theo Quyết định số 114/QĐ-UB ngày 19/3/2004, Ban
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QLDA Chuyên ngành Xây dựng được giao chi trả tiền đền bù cho các đối tượng
được bồi thường được phê duyệt tại phương án. Trong đó, hộ Ông Hồi được bồi
thường số tiền là: 5.475.200 đồng.
Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu đã
cùng với Hội đồng Bồi thường HT TĐC cấp tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và
Môi trường đã nhiều lần tiến hành chi trả số tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt
của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, Ông Hồi không đồng ý nhận tiền với lý do Nhà nước
đền bù chưa thỏa đáng. Do thời gian kéo dài quá lâu (Từ năm 2004), vì vậy để đảm bảo
các quy định hiện hành, ngày 23/7/2012 BQLDA các công trình của tỉnh đã tiến hành
nộp Ngân sách Nhà nước số tiền: 234.494.000 đồng còn lại do các hộ chưa nhận của
Phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng tại địa bàn xã Nậm Loỏng - huyện Tam
Đường để xây dựng cơ sở hạ tầng và khu nhà tạm cho CBCNV Lai Châu đợt II theo
quyết định số 114/QĐ-UB ngày 19/3/2004, trong đó bao gồm cả số tiền của hộ Ông Hồi
tại Giấy nộp trả vốn đầu tư ngày 23/7/2012 đồng thời đã lập Báo cáo quyết toán dự án
hoàn thành và được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt theo quy định.
Tại Công văn số 816/UBND-TN ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc
thống nhất giải quyết tồn tại, bất cập đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi nhưng
chưa sử dụng tại địa bàn Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu giải
quyết, xử lý đối với diện tích đất đã có quyết định thu hồi nhưng chưa sử dụng.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
XV. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ
TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI HĐND TỈNH KHOÁ XIV

Tổng số kiến nghị: 0
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 62: Cử tri Vũ Đăng Nẩy Tổ dân phố số 22, phường Đông Phong:
Khu quy hoạch 60 ha phía Đông Nam thành phố Lai Châu được quy hoạch từ ngày
25/12/2013 đến nay đã là 8 năm; Hiện nay tỉnh Lai Châu lại xin ý kiến về quy hoạch
khu vực này tiếp đến năm 2035. Vậy quy hoạch có chồng quy hoạch, có vi phạm Luật
không? Ai đền bù thiệt hại cho nhân dân khu vực quy hoạch.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 05/5/2020)
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Việc UBND thành phố Lai Châu triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2021-2030 của thành phố là đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
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 xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 63: Cử tri Tổ dân phố số 6, phường Quyết Tiến: Kiến nghị UBND
tỉnh sớm trả lời về quy định nghĩa vụ tài chính trong việc làm giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất đối với cán bộ, công nhân nông trường chè xây dựng nhà ở từ năm 1993
trở về trước. Nội dung này đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan liên quan tại
văn bản số 3044/UBND-KTN ngày 27/12/2019.
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời tại Báo cáo số 140/BC-UBND ngày
05/5/2020:
Nội dung kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giải quyết tại các Văn bản
số 680/UBND-KTN và 681/UBND-KTN ngày 06/4/2020; theo đó các hộ gia đình,
cá nhân nguyên là cán bộ Nông trường Tam Đường được Nông trường Tam Đường
giao đất, cho mượn đất để làm nhà ở trước ngày 15/10/1993, sử dụng đất ổn định,
không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì không phải
nộp tiền trong hạn mức giao đất theo quy định của pháp luật.
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 xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
3. Kiến nghị 64: Cử tri xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ kiến nghị UBND
thành phố Lai Châu chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng một số hộ dân phơi ngô, thóc dưới
lòng đường khu vực cuối đường 58m thuộc địa phận xã Nậm Loỏng, thành phố Lai
Châu để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực
UBND TP Lai Châu trả lời (tại Công văn số 753/UBND-VP ngày 21/4/2020)
UBND thành phố đã ban hành công văn số 145/UBND-KT ngày 07/2/2020:
trong đó đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường: Nậm Loỏng,
Quyết Tiến, Quyết Thắng tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các
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hộ dân không phơi thóc, ngô và các loại nông sản dưới lòng lề đường giao thông
(nhất là đường Võ Nguyên Giáp). Tổ chức cho nhân dân trên địa bàn ký cam kết
không phơi thóc, ngô dưới lòng lề đường nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương
tiện tham gia giao thông và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của UBND thành phố.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
4. Kiến nghị 65: Cử tri xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ kiến nghị UBND
thành phố Lai Châu quan tâm, bố trí chỗ ngồi bán hàng cho người dân các xã xung
quanh thành phố có nhu cầu tham gia bán hàng tại khu chợ Trung tâm thành phố Lai
Châu. Hiện nay, Nhân dân không có chỗ ngồi bán hàng ổn định nên ngồi tạm trên các
vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực
Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu trả lời (tại Công văn số 753/UBNDVP ngày 21/4/2020)
Chợ Trung tâm thành phố đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư nâng
cấp xây dựng. Do đó hiện tại chưa thể bố trí thêm các vị trí kinh doanh mới tại khu chợ,
sau khi hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp chợ sẽ bố trí thêm vị trí bán hàng đáp ứng
nhu cầu bán hàng của người dân thành phố và các xã xung quanh Thành phố.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có chợ Đầu mối Đông Phong – phường Đông
phong; chợ Tân phong I, chợ Trung tâm thương mại và thực phẩm tươi sống - phường
Tân Phong đều đáp ứng nhu cầu vị trí bán hàng cho người dân trong thành phố và
người dân các xã xung quanh thành phố.
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 thành phố.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
5. Kiến nghị 66: Cử tri Chang A Chỉnh - Bản Sin Páo Chải, xã Nậm Loỏng,
thành phố Lai Châu kiến nghị: Hiện nay rất nhiều sổ đỏ của các hộ dân xã Nậm Loỏng
trong đó có sổ đỏ cũ của gia đình đã bàn giao cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất của Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2018, tuy nhiên cho đến nay gia đình vẫn

47
chưa nhận được sổ mới. Đề nghị Sở TN&MT xem xét giải quyết; 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 727/BC-STNMT ngày
27/3/2020)
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn
vị trực thuộc phối hợp với các phòng, ban của UBND thành phố và UBND xã Nậm
Loỏng thực hiện hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận đất lâm nghiệp và công
tác chỉnh lý giấy chứng nhận để tổ chức bàn giao cho người dân theo quy định trong
tháng 4 năm 2020.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
- Tại thời điểm giám sát, đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận đất lâm
nghiệp cho các hộ gia đình trên địa bàn xã.
- Công tác chỉnh lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp cho các hộ
dân chưa hoàn thành theo thời gian mà Sở Tài nguyên và môi trường đã đưa ra.
Kết quả: Chưa giải quyết xong ( chưa nhận được giấy chứng nhận)
6. Kiến nghị 67: Cử tri Phạm Hồng Khoa - Bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, thành
phố Lai Châu: Đề nghị Công ty Điện Lực Lai Châu lập phương án di dời toàn bộ các
cột điện dọc quốc lộ 4D đang nằm trong diện tích đất của các hộ gia đình ra sát vỉa hè.
Công ty Điện lực Lai Châu trả lời tại Công văn số 853/PCLC-TTBV&PC
ngày 25/3/2020:
Công ty Điện lực Lai Châu đã gửi Tổng công ty Điện lực miền Bắc công văn số
17/PCLC–KT ngày 03/01/2020 về việc đăng ký danh mục kế hoạch SCL năm 2020 đợt
2 Tuy nhiên theo công văn số 463/EVNNPC-KH ngày 07/02/2020 của Tổng công ty
Điện lực miền Bắc công trình trên chưa được bố trí kế hoạch vốn SCL năm 2020, do đó
ý kiến của cử tri Phạm Hồng Khoa kiến nghị sẽ được thực hiện trong kế hoạch SCL
năm tiếp theo.
Kết quả giám sát tại thời điểm tháng 6/2020 (Báo cáo số 197/BC-HĐND
ngày 30/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh):
Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của Công ty Điện lực tỉnh.

48
Kết quả: Đã trả lời, giải quyết, cử tri nhất trí nhưng đang đợi nguồn lực để giải
quyết
XVII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ
TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH KHOÁ XIV

Tổng số kiến nghị: 02
1. Kiến nghị 68: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND thành phố điều chỉnh
hợp lý thời lượng tín hiệu đèn giao thông, cụ thể tăng thời gian đèn màu xanh từ 22 giây
lên 40 giây cho chiều đi ngang qua đường 58 mét (vì bình thường người đi bộ với tốc
độ trung bình thì 22 giây không thể đi hết 58 mét).
UBND thành phố Lai Châu trả lời (tại Báo cáo số 1446/BC-UBND ngày
06/7/2020): UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra, có phương án
điều chỉnh thời gian đèn màu xanh từ 22 giây lên 30 giây đảm bảo phù hợp với lưu
lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường 58m và sẽ thực hiện điều
chỉnh xong trước ngày 15/7/2020.
Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại TP Lai Châu (tháng
10/2020): Nội dung kiến nghị đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
2. Kiến nghị 69: Cử tri thành phố Lai Châu đề nghị UBND thành phố phối hợp
với Sở Giao thông vận tải điều chỉnh hàng cây xanh tại dải phân cách trên đường 58 mét,
không trồng cây xanh che khuất tầm nhìn trong phạm vi ít nhất lùi lại 20 mét so với vị trí
trồng cây hiện nay (về cả hai phía) tại các điểm ngã ba, ngã tư trên đường 58 mét.
UBND thành phố Lai Châu trả lời (tại Báo cáo số 1446/BC-UBND ngày
06/7/2020):
Tại các điểm ngã ba, ngã tư trên trục đường 58m, UBND thành phố đã chỉ đạo
đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý cắt tỉa cây xanh “cây tùng” cho phù hợp với tầm
nhìn của người tham gia giao thông; riêng cây tùng ở các điểm đầu giải phân cách,
UBND thành phố đã có kế hoạch di chuyển vào trong giải phân cách khi thời tiết phù
hợp để đảm bảo điều kiện phát triển của cây.
Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Lai Châu
(tháng 10/2020): Kiến nghị đã giải quyết xong, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
Kết quả: Đã giải quyết xong, cử tri nhất trí và không có ý kiến gì thêm
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XVIII. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ
TRI SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN HĐND TỈNH KHOÁ XIV

Tổng số kiến nghị: 0
XIX. NỘI DUNG TRẢ LỜI, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ
TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV

Tổng số kiến nghị: 02
1. Kiến nghị 69: Cử tri Tổ dân phố số 26, phường Đông Phong kiến nghị
UBND tỉnh xem xét lắp vòng xuyến tại khu vực đoạn đường giao giữa đường Phan
Đình Giót - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 30/4 nối hợp khối (gần Phòng cảnh
sát phòng cháy chữa cháy) để đảm bảo ATGT, vì khu vực này có nguy cơ xảy ra tại
nạn giao thông cao.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020):
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ
trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu phương án tổ
chức giao thông đảm bảo hợp lý, đồng thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam
xem xét đầu tư thực hiện theo đúng thẩm quyền.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020):
Kết quả giải quyết đến tháng 5/2021:
Ngày 6/5/2021 Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh,
UBND thành phố Lai Châu tiến hành rà soát, đánh giá vị trí nêu trên để đưa ra phương
án xử lý nhằm đảm bảo ATGT, ngoài ra đã rà soát đánh giá các điểm có nguy cơ mất
an toàn khác trên đoạn tuyến từ Km26+500- Km36+200/QL.4D. Sở Giao thông Vận
tải sẽ báo cáo Tổng cục ĐBVN xem xét chấp thuận.
2. Kiến nghị 70: Cử tri Tổ dân phố số 7, phường Quyết Tiến kiến nghị: UBND
tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn quy trình và thực hiện
cấp mã vườn cho các hộ trồng lan, vì lan là cây chủ lực đem lại thu nhập cao cho
nhà vườn. Thời gian qua, Nhân dân đi làm các thủ tục cấp phép kinh doanh gặp
nhiều khó khăn.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020):
Theo Quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính
phủ về quản lý thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán
quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Các loài lan (trừ các loài quy
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định tại nhóm IA và Phụ lục I) thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy
cấp, quý, hiếm nhóm IIA. Vì vậy, việc trồng các loài lan vì mục đích thương mại
phải tuân thủ các điều kiện nuôi trồng quy định tại Nghị định này, trong đó có điều
kiện về mã số cơ sở nuôi trồng.
Hiện nay, việc thực hiện thủ tục đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài lan
được giao cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT2. Thời gian tới
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục phổ biến, hướng dẫn đến người
dân về quy trình này.
Kết quả: Đã giải quyết xong, 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 TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM HĐND TỈNH KHOÁ XIV

Tổng số kiến nghị: 0
1. Kiến nghị 71: Cử tri Tổ dân phố số 26, phường Đông Phong, thành phố Lai
Châu kiến nghị UBND tỉnh xem xét lắp vòng xuyến tại khu vực đoạn đường giao giữa
đường Phan Đình Giót - đường Nguyễn Lương Bằng - đường 30/4 nối hợp khối (gần
Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy) để đảm bảo ATGT, vì khu vực này có nguy cơ
xảy ra tại nạn giao thông cao.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 469/BC-UBND ngày 10/12/2020):
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì,
phối hợp với Công an tỉnh, UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu phương án tổ chức
giao thông đảm bảo hợp lý, đồng thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét
đầu tư thực hiện theo đúng thẩm quyền.
UBND tỉnh trả lời (tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 14/5/2021):
Ngày 6/5/2021 Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND
thành phố Lai Châu tiến hành rà soát, đánh giá vị trí nêu trên để đưa ra phương án xử lý
nhằm đảm bảo ATGT, ngoài ra đã rà soát đánh giá các điểm có nguy cơ mất an toàn
2

Quy trình thực hiện như sau: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc gửi hồ sơ qua Bưu điện) tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu hoặc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu. Thành phần hồ sơ quy
định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019. Thời hạn giải quyết hồ sơ trong 05 ngày làm việc,
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần kiểm tra thực tế, Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 30 ngày.
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khác trên đoạn tuyến từ Km26+500- Km36+200/QL.4D. Sở Giao thông Vận tải sẽ báo
cáo Tổng cục ĐBVN xem xét chấp thuận.
___________________

