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Bảo Yên, ngày        tháng        năm 2022  

BÁO CÁO 

Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, 
HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Bảo Yên. 
 

 Thực hiện các nội dung tại Báo cáo số 73/BC-TT.HĐND ngày 20/7/2022 và 
Báo cáo số 127/BC-TT.HĐND ngày 21/10/2022 của Thường trực HĐND huyện về 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND huyện Bảo Yên 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026, UBND huyện đã có các văn bản giao cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tiếp thu, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri. Đồng thời có nhiều văn bản đôn đốc việc trả lời, giải quyết dứt điểm 

những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá 
XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 Tổng số các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND huyện, Tổ 
Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện, Ủy ban MTTQVN chuyển UBND huyện tổng 

hợp được 312 ý kiến, trong đó: 

 - Có 12 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền trả lời, giải quyết của UBND tỉnh 
và các Sở ngành tỉnh; đã chuyển UBND tỉnh, các Sở ngành giải quyết và có kết quả 

giải quyết, trả lời tại Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh 
Lào Cai. 

 - Có 302 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND huyện, UBND các xã, 
thị trấn giải quyết, cụ thể như sau: 

 + Có 07 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và phát 
triển nông thôn. 

 + Có 219 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản 
(Điện, đường giao thông; nước sinh hoạt, thủy lợi; quy hoạch, quản lý đất đai; các 

công trình xây dựng khác) 

 + Có 09 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

 + Có 22 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực chế độ chính sách. 

 + Có 45 ý kiến, kiến nghị thuộc lĩnh vực môi trường và các vấn đề khác. 

 - UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp thu, 

giải quyết và trả lời, cụ thể như sau: 

 + Có 146/302 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã giải 

quyết xong, chiếm 48,34%; 

 + Có 133/302 ý kiến, kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, chiếm 40,04%; 
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 + Có 22/302 ý kiến, kiến nghị đang trong quá trình đợi nguồn lực từ Tỉnh và 
Trung ương, tương đương với 7,28%; 

 + Có 01/302 ý kiến chưa thực hiện được tại thời điểm hiện tại do các quy định 
của Trung ương, tương ứng 0,33%. 

(Có phụ biểu chi tiết gửi kèm)  

 1. Đánh giá chung 

 Việc tiếp thu trả lời kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quyết liệt chỉ 
đạo thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là một kênh thông tin quan trọng 

trong thực hiện chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - 
an ninh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực vào cuộc, cử cán bộ trực tiếp 

đến địa phương nơi cử tri hỏi để xác minh thông tin, chỉ đạo giải quyết.  

Sau khi nhận được ý kiến cử tri, UBND huyện đã tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan 

đơn vị, địa phương xác minh, rà soát tình hình thực tế, chia làm 03 nhóm ý kiến, 
gồm: 

Nhóm 1: Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, 

ngành của tỉnh (UBND huyện phối hợp để giải quyết). 

Nhóm 2: Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, các 

phòng, ban, đơn vị cấp huyện. 

Nhóm 3: Các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. 

Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, giải quyết, trả lời các ý 
kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình và báo cáo kết quả về 

Chủ tịch UBND huyện theo quy định.  

 Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa tốt, 

một số ý kiến, kiến nghị cử tri còn chưa được trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, trình 
bày nguyên nhân, lý do, sơ sài... chưa thuyết phục. 

 2. Tóm tắt, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị được cử tri quan tâm 

2.1. Cử tri các xã Nghĩa Đô, Tân Tiến, huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh đầu tư 
mở rộng, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 153 (từ bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô chạy 

qua địa phận xã Tân Tiến đến trung tâm xã Bản Liền, huyện Bắc Hà) để phục vụ 
Nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa. 

UBND huyện trả lời như sau: 

UBND huyện đã chuyển ý kiến cử tri lên Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 

để đề nghị UBND tỉnh giải quyết, trả lời. Tại Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 
04/11/2022, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời 

như sau: 

Tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 và Văn bản số 

2560/UBND-TH ngày 10/6/2022 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh đã giao danh mục nâng cấp 

Tỉnh lộ 153 đoạn Bản Liền - Nghĩa Đô (Km48 - Km72) với chiều dài 24km, quy mô 
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mặt đường thảm bê tông nhựa rộng 6,5m, kinh phí 120 tỷ đồng, giai đoạn thực hiện 
2023-2026 và giao cho Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. 

Như vậy, nội dung này UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện xong. Dự án sẽ thực 
hiện theo tiến độ thời gian. 

2.4. Cử tri thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh xem xét có chế 
độ chính sách hỗ trợ giảm tiền cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc 
chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình hiến đất thổ cư phía trước 

nhưng vẫn còn đất phía sau giáp với thửa đất thổ cư đã hiến, khi gia đình có nhu 
cầu chuyển đổi hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế hiện 

nay nhiều hộ gia đình khi hiến đất thổ cư phía trước, diện tích đất thổ cư còn lại 
rất ít không đảm bảo diện tích để làm thủ tục cấp phép xây dựng và làm nhà ở.  

UBND huyện trả lời như sau: 

UBND huyện đã chuyển ý kiến cử tri lên Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 

để đề nghị UBND tỉnh giải quyết, trả lời. Tại Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 
04/11/2022, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn 
thiện các hồ sơ có liên quan để thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để xây 

dựng phương án điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024), đảm bảo theo nguyên 
tắc của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó sẽ điều chỉnh giá các loại đất 
(bao gồm cả đất nông nghiệp) theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo phù hợp với tình 

hình thực tế của từng địa phương, khu vực, đảm bảo hài hòa quyền lợi của các đối 
tượng thu hồi đất, đồng thời tránh thất thu ngân sách Nhà nước. 

Như vậy, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu và giải quyết theo trình tự quy 
định của pháp luật. 

2.3. Về xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thuỷ lợi, các tuyến 

kênh mương tại các xã Tân Tiến, Nghĩa Đô, Lương Sơn Việt Tiến, Kim Sơn, Xuân 
Hoà, Phúc Khánh… 

UBND huyện trả lời như sau: 

UBND huyện đã có rất nhiều văn bản đề xuất các danh mục đầu tư công trung 

hạn 2021 - 2025 với UBND tỉnh và các ngành chức năng (Báo cáo số 87/BC-UBND 
ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020…) và Báo cáo số 

467/BC-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Yên về việc tổng hợp tình 
hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra từ đầu năm 

2022 đến tháng 8/2022 trên địa bàn huyện. Nhưng hiện nay chưa được bố trí vốn đầu 
tư, thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện. 

Đối với tuyến mương tại bản Nhàm, bản Xóm Thượng, xã Xuân Hòa, thôn 

3AB, xã Kim Sơn, thôn Việt Hải, bản Pác Bó… UBND huyện giao các xã, thị trấn 
chỉ đạo Ban quản lý công trình hạ tầng xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập dự toán 

gửi phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để thẩm định (thực hiện theo Hướng dẫn số 
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45/HD-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai) để khẩn trương sửa chữa, 
khắc phục đảm bảo an toàn công trình và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông 

nghiệp cho người dân. UBND huyện đã cấp kinh phí ngay từ đầu năm tại Quyết định 
số 6568/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022) để duy 
tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 100% vật liệu và một 

phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động). Đồng thời chỉ đạo 
các tổ thủy nông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng 

chảy của hệ thống kênh dẫn, đập đầu mối nhằm đảm bảo không thất thoát nước trong 
kênh và cấp nước phục vụ sản xuất. 

2.4. Đối với việc giải quyết dứt điểm việc đất đang canh tác của người dân bị 
chồng chéo với đất của công ty TNHHMTV Lâm Nghiệp Bảo Yên. Cử tri đề nghị 

cấp có thẩm quyền sớm xem xét việc đo đạc, cắm mốc rõ ràng cho người dân yên 
tâm sản xuất. 

UBND huyện trả lời như sau: 

Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 
14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối 
với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới và sự chồng chéo trong việc cấp giấy chứng 
nhận giữa các tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ, UBND các xã, thị trấn) và các hộ gia đình cá nhân. 

2.5 Cử tri huyện Bảo yên có ý kiến: Hiện nay một số xã thuộc vùng 1, đời 
sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn, mọi chế độ của Nhà nước nhân dân 

không được hưởng nữa, như: Thẻ Bảo hiểm y tế và một số chính sách khác, đề 
nghị Nhà nước xem xét có chính sách hỗ trợ cho nhân dân được hưởng chế độ của 

Nhà nước nữa hay không? 

UBND huyện trả lời như sau: 

Căn cứ Điều 3, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025: “Các xã khu vực III, khu 
vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với 
xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực”. 

Theo quy định trên, các xã đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(theo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai) thì thôi 
hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến gửi cấp có 

thẩm quyền xem xét quyết định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình, làm rõ của UBND huyện đối 

với các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa 
XVII./. 
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Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 
- TT. HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện khoá XVII; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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PHỤ LỤC 

Tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND 

huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     /    /2022 của UBND huyện Bảo Yên)  

 

A. Ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XVII: 

I. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn (04 ý kiến) 

* Xã Lương Sơn 

(1) Ý kiến cử tri xã Lương Sơn: Hiện nay trên địa bàn xã Lương Sơn đang có 

trên 110 ha Chè cho thu hoạch nhưng giá thu mua của công ty còn thấp chưa đáp ứng 
được nhu cầu thực tế hiện nay của Nhân dân. Để tiếp tục duy trì số diện tích trồng 

chè hiện có và vận động Nhân dân tiếp tục trồng chè: Cử tri xã Lương Sơn đề nghị 
Công ty chè Đại Hưng nâng mức giá chè chất lượng cao từ 10.000đ/1kg lên 

15.000/1kg chè tươi theo cam kết ban đầu. Chè thường từ 6.000đ lên 10.000đ/1kg chè 
tươi. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Chất lượng chè quy định bởi nhiều yếu tố: vùng khí hậu, địa hình (độ cao so 

với mặt nước biển), kỹ thuật chăm sóc và quy cách thu hái…Do đó, mỗi vùng sản 
xuất khác nhau, quy cách hái khác nhau sẽ cho chất lượng chè và giá thành khác nhau. 

Qua tham khảo giá cả thị trường đối với sản phẩm chè búp tươi tại Lai Châu (8.000 
đồng/kg đối với chè hái máy) và công ty TNHH MTV chè Phong Hải (6.000 đồng/kg 

chè trung du và 13.000 đồng/chè chất lượng cao với quy cách hái 1 tôm 2 lá). Trong 
khi đó, giá thu mua của công ty chè Đại Hưng 20.000đ/kg đối với quy cách hái 1 tôm 

1 lá; 15.000 đồng/kg đối với chè 1 tôm 2 lá, và 10.000 đồng/kg đối với chè 1 tôm 4 
lá. Được đánh giá là thu mua giá cao so với giá thị trường. Vì vậy, để nâng cao giá 

thu mua người dân cần tuân thủ quy cách thu hái đúng quy định (20.000đ/kg đối với 
quy cách hái 1 tôm 1 lá; 15.000 đồng/kg đối với chè 1 tôm 2 lá). Đề nghị xã Lương 

Sơn cần tích cực tuyên truyền đến người trồng chè cần nâng cao nhận thức chăm sóc, 
thâm canh chè nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng thu nhập cho người dân. 

* Xã Phúc Khánh 

(2) Ý Kiến cử tri xã Phúc Khánh: Do ảnh hưởng của mưa lũ sáng ngày 
14/6/2022 trên địa bãn xã Phúc Khánh, mưa to kèm theo lũ quét đã gây thiệt hại về 

sản xuất của nhân dân cụ thể: Diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch 15,3 ha trong đó mất 
trắng 01ha, bị vùi lấp và tràn qua 14,3 ha, hiện nay nhân dân đã tập trung khôi phục 

diện tích vùi lấp tiếp tục sản xuất, do bão lũ đi qua đời sống và sản xuất của người 
dân gặp rất nhiều khó khăn, cử tri đề nghị cấp trên quan tâm xem xét hỗ trợ nhân dân 

các hộ bị thiệt hại giống và phân bón để nhân dân tiếp tục sản xuất, ổn định đời sống. 

Ý kiến của UBND huyện 
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UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đợt mưa từ ngày 13/6 đến hết ngày 16/6/2022, trên địa bàn huyện Bảo Yên đã 

xảy ra mưa, mưa vừa, mưa to. Đặc biệt tại địa bàn các xã Thượng Hà, Việt Tiến, Bảo 
Hà, Kim Sơn, Phúc Khánh… xuất hiện lũ ống, lũ quét tại các dòng suối gây ảnh 
hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân. Qua báo cáo của 

các xã, thị trấn, UBND huyện đã tổng hợp và báo cáo tỉnh tình hình thiệt hại và đề 
xuất kinh phí khắc phục (Tại Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 17/6/2022 của UBND 

huyện). Đồng thời, tại Báo cáo số 467/BC-UBND ngày 29/8/2022 UBND huyện đã 
đề xuất với UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh xem xét, bố trí kinh phí khắc phục. 

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tỉnh chưa cấp kinh phí, trong thời gian tới, tỉnh cấp 
kinh phí huyện sẽ triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định. Trước mắt, yêu cầu UBND 

xã Phúc Khánh chủ động xây dựng phương án hỗ trợ thiệt hại về sản xuất nông lâm 
nghiệp trên địa bàn xã theo Nghị định 02/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, sử 

dụng nguồn ngân sách dự phòng xã năm 2022. Trường hợp thiếu kinh phí, yêu cầu 
UBND xã Phúc Khánh tổng hợp, báo cáo UBND huyện qua Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Phòng Nông nghiệp và PNTT huyện để tổng hợp, tham mưu UBND huyện 
xem xét, quyết định. 

* Cử tri xã Kim Sơn 

(3) Cử tri thôn 3 AB, xã Kim Sơn: Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ đầu tư giống, 
vật tư nông nghiệp cho cánh đồng một giống của thôn đảm bảo cho nhân dân phát 

triển sản xuất được ổn định. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đề nghị thôn AB đăng ký danh sách, giống sản xuất, diện tích cụ thể của các 

hộ thực hiện cánh đồng một giống gửi UBND xã Kim Sơn tổng hợp. Đề nghị UBND 
xã Kim Sơn trên cơ sở đăng ký nhu cầu của thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện tổng hợp đề xuất với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông 
nghiệp tỉnh nghiên cứu thực hiện mô hình cánh đồng một giống tại bản AB, xã Kim 

Sơn. Tuy nhiên, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh và huyện tập trung phát triển cây trồng 
chủ lực theo Nghị quyết 10/NQ-TU, trong đó cây lúa không phải cây trồng chủ lực 

phát triển theo hướng hàng hóa vì vậy việc để đảm bảo an ninh lương thực trên địa 
bàn đề nghị cử tri chủ động chuẩn bị vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc 
BVTV..) để sản xuất. Về giống, phân bón hiện nay trên thị trường có rất nhiều cửa 

hàng, hộ kinh doanh tuy nhiên để đảm bảo chất lượng bà con nhân dân nên mua tại 
các tổ chức, cửa hàng có uy tín (Trung tâm giống Lào Cai, Trung tâm DVNN 

huyện….). 

* Xã Nghĩa Đô 

(4) Cử tri Hoàng Văn Vuông - bản Pác Bó và một số cử tri khác: Đề nghị cấp 
trên có chính sách hỗ trợ nhân dân diện tích lúa nước vụ Xuân bị thiệt hại do bệnh 

đạo ôn gây ra… 

Ý kiến của UBND huyện 
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UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa Đô và ngành nông nghiệp huyện, sản xuất 

lúa vụ xuân năm 2022 trên địa bàn xã Nghĩa Đô bị ảnh hưởng do bệnh đạo ôn gây ra 
với diện tích 60,25/250 ha, chiếm 24,1% diện tích. Sản lượng toàn xã ước đạt 
1.126/1488 tấn (giảm 362 tấn) đạt 75,7% KH giao. Căn cứ Nghị định 02/2017/NĐ-

CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh diện tích bị thiệt hại do 

bệnh đạo ôn tại xã Nghĩa Đô chưa đủ điều kiện để hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị UBND xã 
Nghĩa Đô tuyên truyền Nhân dân chủ động khắc phục và ổn định sản xuất. 

II. Về quy hoạch,  đầu tư xây dựng cơ bản (Điện, đường giao thông; nước 
sinh hoạt, thủy lợi; quy hoạch, quản lý đất đai; các công trình xây dựng khác) 

(110 ý kiến) 

* Xã Tân Tiến 

(1) Cử tri bản Nậm Bắt: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường Nậm 
Hu - Nậm Bắt. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án Nâng cấp, mở rộng và mở mới tuyến đường từ bản Nậm Hu, Nậm Bắt 

xã Tân Tiến đã được UBND huyện Bảo Yên phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây 
dựng tại Quyết định 6177/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 bằng nguồn vốn Ngân sách 

tập trung với tổng chiều dài 3,985km, kết cấu mặt đường láng nhựa kết hợp mặt đường 
BTXM, để kết nối từ bản Nậm Hu đến giáp ranh huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. 

UBND tỉnh Lào Cai đã giao vốn, Hiện nay, công trình đã lựa chọn xong đơn vị thi 
công, UBND huyện đã giao Ban QLDA ĐTXD phối hợp với UBND xã Tân Tiến 

khẩn trương thực hiện công tác GPMB bàn giao mặt bằng thi công. Dự kiến khởi công 
trong tháng 11/2022. 

(2) Cử tri các bản Nậm Ngòa, Nậm Đâu, Thác Xa 1, Nậm Hu đề xuất nâng cấp 
các công trình thủy lợi của bản do được xây dựng từ trên 10 năm đến 20 năm, đã 

xuống cấp nghiêm trọng, vậy cử tri các bản đề xuất nâng cấp bằng ống dẫn nhựa 
đường kính từ 110mm đến 200mm, vì các tuyến này hay bị sạt lở, gồm các công trình 

sau: 

- Ông Trường Văn Êu bản Nậm Ngòa đề nghị nâng cấp tuyến mương thủy lợi 
Nậm Ngòa tổng chiều dài cần nâng cấp bằng ống dẫn nhựa đường kính 110mm là 

1km, tưới cho trên 10ha lúa. 

- Ông Bàn Văn Ngăm bản Nậm Đâu đề nghị nâng cấp tuyến mương  

- Bà Đặng Thị Thìn bản Nậm Hu đề nghị nâng cấp tuyến mương đồng Nậm 
Bon bản Nậm Hu đề nghị nâng cấp bằng ống nhựa đường kính 200mm, dài 1km, tưới 

cho 11ha lúa.Lùng Mằn bản Nậm Đâu  chiều dài đề nghị nâng cấp bằng ống nhựa 
đường kính 110mm, dài 700m.  
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- Ông Hoàng Văn Thuật bản Thác Xa 1 đề nghị nâng cấp tuyến mương Thác 
Xa 1 chiều dài đề nghị nâng cấp bằng ống nhựa đường kính 200mm, nhánh 1 dài 

1,2km, nhánh 2 dài 1,5km, tưới cho 14ha lúa. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT giải quyết, chủ trì như sau: 

Đối với việc đầu tư sửa chữa, nâng các công trình thủy lợi xã Tân Tiến. UBND 
huyện đã có rất nhiều văn bản (Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo 

số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 03/03/2021 của 
UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-NN&PTNT ngày 27/01/2021 của Phòng 

NN&PTNT …) trình UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí 
sửa chữa, nâng cấp. Nhưng hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được 

UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện. 

(3) Ông Hoàng Văn Sương - Thác Xa 1: Nhân dân được giao rừng nhưng kiểm 

lâm không cho phát, vậy đề nghị làm rõ việc này và chỉ rõ danh giới đất cho Nhân 
dân.  

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, trả lời như sau: 

Khu vực rừng do ông Hoàng Văn Sương, địa chỉ: bản Thác Xa 1, xã Tân Tiến, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai có ý kiến tại cuộc họp tiếp xúc cử tri ngày 20/07/2022 
có diện tích 1,83 ha, thuộc Thửa đất số 157, Tờ bản đồ số 02, Chủ quản lý là UBND 

xã. Mục đích sử dụng là Hg/S-Ib. Đối chiếu với bản đồ diễn biến rừng kèm theo Quyết 
định số 105/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Bảo Yên về việc Phê 

duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng huyện Bảo Yên 
năm 2021, thuộc tiểu khu 309, khoảnh 1, lô 43, chủ quản lý: UBND xã Tân Tiến. Mục 

đích sử dụng: Rừng tự nhiên sản xuất. Kiểm tra thực tế khu vực trên là rừng tự nhiên. 
Tại thời điểm kiểm tra ông Hoàng Văn Sương không xuất trình được các giấy tờ liên 

quan đến thửa đất trên. 

Căn cứ khoản 2, Điều 14, Luật Lâm nghiệp năm 2017: "Không chuyển mục 

đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án 
phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được chính phủ phê duyệt” 

và khoản 1, Điều 48, Luật Lâm nghiệp năm 2017: “Duy trì diện tích rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên hiện có”. 

Như vây: Khu vực rừng ông Hoàng Văn Sương có ý kiến tại cuộc họp tiếp xúc 

cử tri là rừng tự nhiên, chức năng sản xuất, chủ quản lý là UBND xã. Nên ông Hoàng 
Văn Sương không có quyền sử dụng đất và rừng tại khu vực trên. 

(4) Cử tri xã Tân Tiến: đề nghị đầu tư đường điện vào bản Nà Phung phục vụ 
cho khoảng hơn 10 hộ dân đang sinh sống. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Ngày 02/02/2021, UBND huyện đã có Tờ trình số 74/TTr-UBND về việc đề 
nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây 

dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các 
thôn bản của 4 xã: Nghĩa Đô, Tân Tiến, Phúc Khánh và xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. 
Tuy nhiên, UBND tỉnh đang xem xét, chưa có văn bản đồng ý. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem 
xét, sớm đầu tư xây dựng công trình nêu trên. 

(5) Cử tri Sùng Seo Hầu bản Nà Phung đề nghị làm đường giáp Nậm Đâu đến 
Nà Phung khoảng 2km. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sau khi tiếp thu ý kiến cử tri, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với các cơ 
quan kiểm tra thực tế, qua kết quả kiểm tra, rà soát, tuyến đường trên đi qua nhiều 

diện tích rừng tự nhiên nên không triển khai đầu tư xây dựng. UBND huyện đã giao 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Tân Tiến khảo sát hướng tuyến 

khác, đề xuất UBND huyện xem xét đầu tư xây dựng để phục vụ việc giao thông đi 
lại và phát triển kinh tế xã hội của Nhân dân. 

(6) Cử tri Sùng Seo Hầu bản Nà Phung đề nghị đào đường từ sau nhà ông đến 

xã Bản Cái huyện Bắc Hà khoảng 4km. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND xã Tân Tiến đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 

về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường từ bản Nà Phung 
xã Tân Tiến huyện Bảo Yên đi bản Cô Tông xã Bản Cái huyện Bắc Hà, xã Tân Tiến, 

huyện Bảo Yên. Hiện nay công trình đã được UBND huyện phân bổ vốn và đang triển 
khai thi công để sớm đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân. 

(7) Cử tri Bản Thác Xa 1 đề nghị thanh lý cầu treo tại Bản Thác Xa vì hiện nay 
dây cáp cầu treo đã xuống cấp và làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển lưu thông hàng 

hoá của địa phương. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, trả lời như sau: 

Công trình: Sửa chữa cầu treo Thác Xa và xây dựng mới cầu tràn Liên hợp bản 
Thác Xa, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Báo cáo 

Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 và được UBND 
huyện Bảo Yên phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định 

số 529/QĐ-UBND ngày 08/3/2022. Đến nay, cầu tràn Liên hợp bản Thác Xa đã thi 
công xây dựng xong, Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa qua cầu tràn. 

Công trình cầu treo hiện tại đang tiến hành tháo rỡ, Hiện tại Chủ đầu tư đang 
đề nghị UBND huyện thanh lý cầu treo vì các cấu kiện không đảm bảo để sử dụng. 
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(8) Cử tri bản Thác Xa 1 đề nghị rà soát đất trồng chéo giữa công ty Lâm 
nghiệp và các hộ dân với nhau vì cấp giấy CNQSD đất không đúng vị trí thực tế. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Tân Tiến kiểm tra, 
làm rõ nội dung đề nghị của cử tri. Sau đó tham mưu giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

(9) Cử tri Cư Seo Vần bản Nậm Dìn đã đề nghị nhiều lần: Nâng cấp mương 

gần nhà ông Cư Seo Rìn dài khoảng 800m phục vụ cho khoảng 5ha đã canh tác của 
người dân, hiện nay mương vẫn là mương đất. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với việc đầu tư sửa chữa, nâng các công trình thủy lợi xã Tân Tiến, UBND 
huyện đã có rất nhiều văn bản (Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo 

số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 03/03/2021 của 
UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-NN&PTNT ngày 27/01/2021 của Phòng 
NN&PTNT …) trình UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí 

sửa chữa, nâng cấp. Nhưng hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được 
UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện. Trước mắt, đề nghị UBND xã 

Tân Tiến chủ động sử dụng nguồn kinh phí cấp bù giá dịch vụ thủy lợi năm 2022 
(UBND huyện đã cấp tại Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2022) với kinh phí được cấp là 112,585 triệu đồng để duy 

tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 100% vật liệu và một 
phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động) nhằm đảm bảo 

cung cấp nước sản xuất của người dân, đồng thời chỉ đạo các tổ thủy nông tăng cường 
công tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ thống kênh dẫn, 

đập đầu mối nhằm đảm bảo không thất thoát nước trong kênh và cấp nước phục vụ 
sản xuất. 

* Xã Nghĩa Đô 

(10) Cử tri Cổ Văn Sử - bản Nặm Cằm: Đề nghị cấp trên mở mới tuyến đường 
bản Nặm Cằm (từ nhà ông Hỷ đến khu Lùng Mằn) để Nhân dân đi lại thuận lợi hơn 

chiều dài khoảng 6 Km. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Qua rà soát tuyến đường trên đi qua nhiều diện tích rừng tự nhiên nên không 

triển khai đầu tư xây dựng. UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp 
với UBND xã Nghĩa Đô khảo sát hướng tuyến khác, đề xuất UBND huyện xem xét 
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đầu tư xây dựng để phục vụ việc giao thông đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của 
Nhân dân. 

(11) Cử tri Hoàng Văn Nha - bản Hón: Đề nghị nhà nước đầu tư mở mới tuyến 
đường nội đồng từ nhà ông Nam đến nhà ông Khởi khoảng 1Km. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay, UBND huyện đang đầu tư xây dựng các công trình đường GTNT 
liên thôn, liên bản, liên khu dân cư. Đối với đường vào khu sản xuất kinh tế, nội đồng 

của các hộ dân, UBND huyện sẽ tổng hợp danh mục và đề xuất đầu tư vào giai đoạn 
sau. 

(12) Cử tri Hoàng Văn Vuông - bản Pác Bó: Đề nghị nhà nước đầu tư kinh phí 
đổ đường bê tông nông thôn từ nhà ông Hình đến nhà Bàu chiều dài 500m để học 

sinh và nhân dân đi lại thuận lợi hơn. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND xã Nghĩa Đô đã phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 
Đường kết nối bản Pác Bó - Bản Đon, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (tại Quyết định 

số 107/QĐ-UBND ngày 22/9/2022). Hiện nay công trình đã được UBND huyện phân 
bổ vốn và đang triển khai thi công để sớm đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân. 

(13) Cử tri Hoàng Văn Tuấn - Bản Hốc: Đề nghị nhà nước đầu tư đổ đường bê 
tông xi măng từ nhà ông Thi đến Thác Phạ Phân chiều dài khoảng 1,6 Km để phục 

vụ du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND xã Nghĩa Đô đã phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Đường kết nối bản Bản Đon - Pắc Bó, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (tại Quyết định 
số 106/QĐ-UBND ngày 22/9/2022). Hiện nay công trình đã được UBND huyện phân 
bổ vốn và đang triển khai thực hiện. 

(14) Cử tri Nông Văn Bằng - bản Pác Bó: Đề nghị nhà nước đầu tư mở mới 
tuyến đường (từ nhà ông Cường - Pác Bó đến lều ông Né ‑  Bản Đon) cho Nhân dân 

đi lại thuận lợi chiều dài 1,5 km.  

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND xã Nghĩa Đô đã phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Đường kết nối bản Bản Đon - Pắc Bó, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (tại Quyết định 
số 106/QĐ - UBND ngày 22/9/2022). Hiện nay công trình đã được UBND huyện 

phân bổ vốn và đang triển khai thi công để sớm đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân. 
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(15) Cử tri Ma Văn Quyết - bản Hốc: Đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng 2 cầu 
cứng qua suối bản Hốc để cho học sinh và nhân dân đi lại thuận tiện. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, 

kiểm tra thực tế. Căn cứ vào quy mô, kinh phí sự cần thiết UBND huyện sẽ đề nghị 
tỉnh xem xét đầu tư để phục vụ Nhân dân. 

(16) Cử tri Hoàng Văn Nha - bản Hón: Đề nghị nhà nước đầu tư kinh phí xây 
kè chống lũ, lở hai bên suối Nặm Lằng từ nhà ông Khởi đến ngã 3 suối Nặm Lẹng để 

chống sạt lở ruộng lúa của bà con khoảng 400m. 

(17) Cử tri Cổ Thị Tinh - bản Nặm Cằm: Đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng kè 

chống sạt lở ruộng từ nhà ông Bách (suối Nặm Cằm)  chiều dài khoảng 200m. 

(18) Cử tri Hoàng Thị Hiểu - Nặm Cằm: Đề nghị nhà nước đầu tư kinh phí kè 

dọc theo bờ suối Nặm Cằm khoảng 1km để bảo vệ các cánh đồng cho 12 ha ruộng. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với hỗ trợ kinh phí xây dựng kè suối chống lũ và kè chống sạt lở đất sản 
xuất nông nghiệp các bản trên địa bàn xã Nghĩa Đô: Qua rà soát trên địa bàn toàn xã 

Nghĩa Đô có nhu cầu đầu tư 7,5 km kè suối chống lũ, sạt lở. Trong đó kè suối chống 
xói lở khu trung tâm xã từ bản Nà Khương đến bản Nà Đình 3km; Nà Mường - Nà 

Khương 1,5 km; Bản Hốc - Thâm Luông - Thâm Mạ - Đon 1km; Bản Hón - bản Lằng 
- Nặm Cằm - Bản Kem 2km (đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 

1730/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt Đồ án quy 
hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên giai đoạn 2017 - 2020, định 

hướng đến 2025; Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-
UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện Bảo Yên…), UBND huyện đã trình UBND 

tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp. Nhưng 
hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện 

sẽ triển khai thực hiện. Đề nghị UBND xã Nghĩa Đô tiếp tục kiểm tra, rà soát nhu cầu 
kè suối trên địa bàn, đồng thời có văn bản gửi UBND huyện và các Sở ngành liên 

quan đề nghị sớm bố trí kinh phí sớm đầu tư xây dựng các công trình kè suối chống 
lũ, sạt lở, mất đất sản xuất nông nghiệp xã Nghĩa Đô. 

(19) Cử tri Hoàng Văn Tuấn - Bản Đon: Đề nghị nhà nước đầu tư kinh phí kè 

chống sạt tuyến đường bê tông xi măng từ nhà ông Uổn đến nhà ông Viện chiều dài 
60m. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng 
Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Nghĩa Đô kiểm tra hiện trạng, đề xuất quy mô đầu 
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tư xây dựng. Căn cứ vào quy mô, tổng mức đầu tư, UBND xã Nghĩa Đô cân đối nguồn 
vốn thu từ sử dụng đất của xã để đầu tư xây dựng công trình, phần kinh phí còn thiếu 

UBND xã Nghĩa Đô báo cáo UBND huyện xem xét bổ sung. Trước mắt, giao UBND 
xã Nghĩa Đô tổ chức khắc phục tạm thời, căng dây, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn 

giao thông đi lại của Nhân dân. 

(20) Cử tri Hoàng Văn Tuấn - Đề nghị kè rọ đá bên dưới sân tiêu năng của 4 

đập đầu mối tại bản Đon đã bị hư hỏng xuống cấp.  

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Vấn đề này, đề nghị UBND xã Nghĩa Đô chỉ đạo Ban Quản lý công trình hạ 

tầng xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập dự toán gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện để thẩm định (thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-UBND ngày 04/02/2021 

của UBND tỉnh Lào Cai) để khẩn trương sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công 
trình và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. UBND 
huyện đã cấp kinh phí ngay từ đầu năm tại Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 

21/12/2021 của UBND huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 với kinh phí được cấp là 359,233 

triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 
100% vật liệu và một phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao 

động). Đồng thời chỉ đạo các tổ thủy nông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, 
nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ thống kênh dẫn, đập đầu mối nhằm đảm bảo 

không thất thoát nước trong kênh và cấp nước phục vụ sản xuất. 

(21) Cử tri Hoàng Thị Huyên - bản Pác Bó: Đề nghị nhà nước đầu tư sửa chữa 

tuyến mương bản Pác Bó đã bị hư hỏng, xuống cấp. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với việc đầu tư sửa chữa, nâng các công trình thủy lợi xã Nghĩa Đô: UBND 
huyện đã có rất nhiều văn bản (Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo 

số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 03/03/2021 của 
UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-NN&PTNT ngày 27/01/2021 của Phòng 

NN&PTNT …) trình UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí 
sửa chữa, nâng cấp. Nhưng hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được 

UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện.  

Trước mắt, đề nghị UBND xã Nghĩa Đô chỉ đạo Ban Quản lý công trình hạ 

tầng xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập dự toán gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện để thẩm định (thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-UBND ngày 04/02/2021 

của UBND tỉnh Lào Cai) để khẩn trương sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công 
trình và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. UBND 

huyện đã cấp kinh phí ngay từ đầu năm tại Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 
21/12/2021 của UBND huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022) với kinh phí được cấp là 359,233 
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triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 
100% vật liệu và một phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao 

động), trường hợp thiếu kinh phí tổng hợp, báo cáo UBND huyện qua phòng Tài chính 
– Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện 

xem xét, quyết định. Đồng thời chỉ đạo các tổ thủy nông tăng cường công tác duy tu, 
bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ thống kênh dẫn, đập đầu mối nhằm 

đảm bảo không thất thoát nước trong kênh và cấp nước phục vụ sản xuất." 

(22) Cử tri Lương Văn Đăm - bản Thâm Mạ: Đề nghị nhà nước đầu tư kinh phí 

sửa chữa cấp nước sinh hoạt cho nhân dân bản Thâm Mạ. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thứ nhất, đối với việc sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình cấp nước 

sinh hoạt trên địa bàn xã Nghĩa Đô, UBND huyện đã có đề xuất các danh mục đầu tư 
công trung hạn 2021 - 2025 với UBND tỉnh và các ngành chức năng (Báo cáo số 
87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo 

số 75/BC-UBND ngày 03/03/2021 của UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-
NN&PTNT ngày 27/01/2021 của Phòng Nông nghiệp và PTNT…). Nhưng hiện nay 

chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển 
khai thực hiện.  

Thứ hai, đối với công trình cấp nước sinh hoạt bản Thâm Mạ xã Nghĩa Đô, qua 
theo dõi báo cáo của UBND xã Nghĩa Đô và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thì 

năm 2022 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn bản Thâm Mạ, xã Nghĩa 
Đô đã được UBND huyện giao kế hoạch thu tiền sử dụng nước tại Quyết định số 

103/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Bảo Yên, đồng thời đã được cấp 
kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022 của UBND huyện về việc cấp kinh phí hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng các công 
trình đường giao thông, kè sông suối, cấp nước sinh hoạt do cấp xã quản lý năm 2022 
với tổng kinh phí 2,48 triệu đồng. Hiện công trình hiện đang thu tiền sử dụng theo quy 

định. Trước mắt, yêu cầu UBND xã Nghĩa Đô chủ động sử dụng kinh phí hỗ trợ duy 
tu, bảo dưỡng tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện, 

kinh phí thu tiền sử dụng nước của năm, nguồn kinh phí dự phòng xã năm 2022 và 
các nguồn kinh phí hợp pháp khác để chủ động khắc phục nhằm đảm bảo cấp nước 

sinh hoạt cho người dân. Trường hợp thiếu kinh phí, yêu cầu UBND xã Nghĩa Đô 
tổng hợp, báo cáo UBND huyện qua phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

(23) Cử tri Cổ Kim Vệ - bản Nặm Cằm: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét 

cấp đất khu vực tầng thấp cho Nhân dân canh tác trồng rừng (thuộc đất Lâm trường 
quản lý không hiệu quả). 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên nghiên cứu, trả 

lời như sau: 
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Căn cứ quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2011 của UBND 
tỉnh Lào Cai về việc cho công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên thuê đất; Quyết 

định số 2160/QĐ-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 
phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Bảo Yên; Báo cáo số 406/BC - UBND ngày 2 tháng 8 năm 2021 của UBND 

huyện Bảo Yên về việc rà soát đất các hộ gia đình chồng chéo vào đất Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Bảo Yên trên địa bàn huyện Bảo Yên; Văn bản số 1984/UBND-

TNMT ngày 04/10/2022 của UBND huyện Bảo Yên về việc rà soát ranh giới, diện 
tích đất giữ lại và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Bảo Yên; Báo cáo số 125/BC-ĐC của UBND xã Nghĩa Đô ngày 31 tháng 
10 năm 2022 về việc rà soát ranh giới, diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân trong 

diện tích đất giữ lại của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên. 

- Tổng diện tích đất Công ty được giao quản lý tại xã Nghĩa Đô là 555,04ha. 

- Diện tích đất Công ty đề nghị bàn giao trả lại địa phương tại xã Nghĩa Đô sau 
cắm mốc theo quyết định 2160 của UBND tỉnh Lào Cai là 31,44ha. 

- Diện tích rà soát đất các hộ gia đình chồng chéo vào đất Công ty theo báo cáo 
số 406 của UBND huyện Bảo Yên là 65,9ha 

- Diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đất giữ lại của Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên rà soát theo báo cáo số 125 của UBND xã Nghĩa 
Đô là 15,25ha 

Như vậy, diện tích Công ty đề nghị giữ lại tại xã Nghĩa đô chủ yếu là đất rừng 
tự nhiên. Đối với diện tích rừng tự nhiên Công ty đã ký hợp đồng bảo vệ với các tổ 

chức, cộng đồng thôn bản và các cá nhân sống khu vực gần rừng. Vì vậy ý kiến của 
cử tri Cổ Kim Vệ là đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp đất khu vực tầng thấp 

cho Nhân dân canh tác trồng rừng là không thực hiện được. 

(24) Cử tri Hoàng Thị Xuân ‑  bản Ràng: Đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết 

việc tranh chấp đất đai của 10 hộ dân với Công ty Chè Đại Hưng. Hiện có 10 hộ dân 
trồng quế được 4 năm trên đất của Công ty chè, đến nay Công ty đòi lại đất, hỏi 10 

hộ dân có được hưởng quyền lợi gì không. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Trường hợp các hộ gia đình đang sử dụng đất do lấn, chiếm đất của Công ty 

Chè Đại Hưng là vi phạm pháp luật về đất đai. Do vậy để tránh thiệt hại cho các hộ 
gia đình, đề nghị các hộ thực hiện theo nội dung đã thống nhất tại cuộc họp hòa giải 

ngày 29 tháng 10 năm 2021. 

(25) Cử tri Hoàng Văn Bạo ‑  bản Lằng Đáp: Đề nghị nhà nước đầu tư đổ 

đường bê tông xi măng (đoàn đường từ nhà ông Toàn đến nhà ông Bun) chiều dài 
400m. 

Ý kiến của UBND huyện 
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UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND xã Nghĩa Đô đã phê duyệt hồ sơ Báo có kinh tế kỹ thuạt công trình: 

Lằng Đáp  ông Công – Minh Tiến, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên tại Quyết định số 
105/QĐ - UBND ngày 22/9/2022. Hiện nay công trình đã được UBND huyện phân 
bổ vốn và đang triển khai thi công để sớm đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân. 

(26) Cử tri Hoàng Văn Khởi ‑  bản Hón: Đề nghị cấp trên xem xét đầu tư sửa 
chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, hiện nay đã 

xuống cấp, hư hỏng. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay, xã Nghĩa Đô đang thực hiện đầu tư nâng cấp 06 tuyến đường với 

tổng chiều dài 7,91 Km thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương 
trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 

Nguồn vốn Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện. Tiếp thu ý kiến 
cử tri, UBND huyện sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã 

Nghĩa Đô tiếp tục rà soát, đề xuất kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung danh mục 
các tuyến đường. 

(27) Cử tri Ma Văn Hùng ‑  bản Nà Đình: Đề nghị cấp trên chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư bản Rịa. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã giao Ban QLDA ĐTXD thường xuyên đôn đốc đơn vị thi 

công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cụ thể tại các văn bản đôn đốc tiến độ lần 
1 số: 312/QLDA-DA2 ngày 08/8/2022; lần 2 số: 356/QLDA-DA2 ngày 30/8/2022. 

Đến nay, đơn vị đang hoàn thiện vỉa hè, dải base khu vực hành lang đường 279, dự 
kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2022. 

(28) Cử tri Cổ Văn Hưởng ‑  bản Rịa: Đề nghị cấp trên chỉ đạo nhà thầu thi 
công dự án khu tái định cư bản Rịa xây dựng thêm cống thoát nước do hiện nay chỉ 

có một cống thoát, khi mùa mưa lũ nước không kịp thoát sẽ làm ảnh hưởng đến ruộng 
lúa của nhân dân.  

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã giao Ban QLDA ĐTXD kiểm tra hiện trường, qua kiểm tra 

cống thoát nước hiện tại đang thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt là cống D75, 
dẫn nước thoát ra cống ngang qua đường Quốc lộ 279 (D75). Do đó, việc xây dựng 

thêm cống thoát nước cho mặt bằng sẽ không hiệu quả. Trường hợp cống không đảm 
bảo khả năng thoát nước gây ngập úng, UBND huyện sẽ kiến nghị với đơn vị quản lý 

Quốc lộ 279 cải tạo, nâng cấp khẩu độ thoát nước của cống ngang qua đường Quốc 
lộ. 
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* Xã Vĩnh Yên 

(29) Cử tri Hoàng Kim Quy - Nặm Pạu đề nghị: Trạm biến áp đặt ở cụm dân 

cư Lò Vôi ở cuối bản nên điện yếu, đề nghị bên điện lực lắp đặt trạm biến áp lớn hơn 
(hoặc nâng công suất) để đảm bảo phục vụ cho bà con nhân dân khi sử dụng điện. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Công trình Cấp điện 4 thôn: Tổng Kim, Nặm Khạo, Nặm Mược, Nặm Kỳ xã 

Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên đã triển khai thi công xây dựng xong. Hiên nay đang hoàn 
thiện để nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân. 

(30) Cử tri Mông Thị Giáp - Bản Nặm Khạo: Gia đình có hai người con trai 
đã xây dựng gia đình đến nay muốn tách sổ ra ở riêng. Nhưng sổ đỏ của gia đình 

được thu hồi từ năm 2000 đến nay chưa thấy trả lại cho gia đình. Vậy gia đình đề 
nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời cho gia đình được biết sao không trả 

lại cho gia đình và có hướng cụ thể để tách sổ cho con. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

UBND huyện giao UBND xã Vĩnh Yên kiểm tra nội dung đề nghị của cử tri, 

hướng dẫn hộ gia đình thực hiện các thủ tục cấp đổi, cấp lại hoặc cấp mới giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

* Thị trấn Phố Ràng 

(31) Cử tri tổ 3A, 4A kiến nghị: Huyện đã có chủ trương và kế hoạch nâng cấp 

các tuyến đường nội thị các hộ gia đình nhất trí hiến đất, còn tài sản trên đất đề nghị 
nhà nước xem xét hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu hoặc làm lại phần gia đình bị ảnh 

hưởng khi làm đường cho các hộ gia đình. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án Nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường nội thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên 

được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 
QĐ số 802/QĐ-BND ngày 12/3/2021 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng trong đó ngân 

sách tỉnh hỗ trợ 35 tỷ đồng ngân sách huyện 15 tỷ đồng. Do nguồn vốn có hạn vì vây 
chủ trương của tỉnh: Nhà nước chỉ hỗ trợ để đầu tư cơ sở hạ tầng, còn GPMB vận 
động Nhân dân hiến đất tài sản trên đất. Vì vậy đề nghị cử tri tạo điều kiện để công 

trình sớm triển khai thi công. 

(32) Cử tri Phan Anh Tiếu TDP 3B: Gia đình bà nằm trong 14 hộ phải di 

chuyển đến nơi ở mới để giải phóng mặt bằng làm khu hành chính. Trước khi di 
chuyển đề nghị huyện phải cho các hộ gia đình xem vị trí cắm đất tái định cư trước 

khi gia đình di chuyển và nhận tiền bồi thường. 
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Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

 UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án ĐTXD phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, kết quả như sau: 

 Việc bố trí tái định cư: Ban Quản lý Dự án ĐTXD đã phối hợp với Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Phố Ràng bàn giao đất Tái định cư cho 18/21 

suất tái định cư của 14/16 hộ gia đình ngày 09/11/2022 theo QĐ số 3406/QĐ-UBND 
ngày 16/9/2022 về phê duyệt phương án bồi thường của UBND huyện Bảo Yên. 

Hiện tại, đang hoàn tất thủ tục cấp bìa cho các hộ gia đình. 

(33) Cử tri TDP 2A:  Đề nghị việc công bố quy hoạch thị trấn Phố Ràng phải 
được công khai cho đông đảo Nhân dân được biết để nhân dân tham ra góp ý, theo 

ông được biết hiện nay chỉ công khai 1 điểm ở tổ dân phố 3A, các điểm còn lại không 
công khai. Đề nghị huyện công khai quy hoạch để Nhân dân được biết. Một số điểm 

quy hoạch của huyện chưa hợp lý như: Khu vực bến xe, hiện nay lại quy hoạch Bệnh 
viện đa khoa nên quy hoạch Bệnh viện tại Tổ dân phố 1 hợp lý hơn.  

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời ý như sau: 

Công khai các đồ án quy hoạch trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, gồm: Đồ án 

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng; Quy hoạch chi tiết xây dựng 
Hồ Phố Ràng, Quy hoạch chi tiết xây dựng bờ tả sông Chảy, thị trấn Phố Ràng.... 

thành phần hội nghị có sự tham gia của đại diện tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, cơ quan thông tấn 

báo chí. Đồng thời, thực hiện trưng bày một cách công khai, thường xuyên, liên tục 
tại UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Phố Ràng. Việc công bố 

công khai các quy hoạch trên đã đảm bảo theo quy định của Luật Xây dựng. Trong 
trường hợp cử tri có nhu cầu tìm hiểu thông tin về các đồ án quy hoạch có thể đến các 

địa điểm công bố công khai hoặc trực tiếp liên hệ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc 
UBND thị trấn Phố Ràng để được hướng dẫn về việc tra cứu thông tin quy hoạch. 

Đối với việc quy hoạch xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện tại khu vực bến xe 
cũ: Vị trí xây dựng bệnh viện đa khoa huyện tại bến xe cũ đã được UBND tỉnh Lào 

Cai phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt 
điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai. Vị trí xây dựng bệnh viện mới nằm tiếp giáp Quốc lộ 70 và thuận lợi trong 

việc kết nối với Quốc lộ 279 do đó sẽ đáp ứng được yêu cầu cơ động về giao thông, 
giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng nâng cao về 

sức khỏe của người dân. 

(34) Cử tri Hà Mạnh Hùng - TDP 2; Phạm Quang Hòa ‑  Tổ dân phố 7 đề 

nghị: 58 hồ sơ sai phạm về cấp sổ đỏ trong đó có gia đình nhà ông đã qua nhiều năm 
đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Đề nghị sớm giải quyết cho gia đình ông.   

Ý kiến của UBND huyện 
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UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

UBND huyện đã nhận được Văn bản phúc đáp của Tổng cục Quản lý đất đai. 
Trong tháng 11 năm 2022 tiến hành làm việc cụ thể với các hộ gia đình để thống nhất 
phương án giải quyết. 

(35) Cử tri Tổ dân phố 1 đề nghị: Việc thi công tuyến đường Tỉnh lộ 160 năm 
2021 chủ trương làm vào quý I năm 2022 nhưng tới tháng 6 chưa tiến hành đền bù 

cho nhân dân và thi công. Do đất nông nghiệp bị bỏ hoang và người dân chưa có việc 
làm thay thế. Hiện nay người dân đã ngâm mạ để cấy. Nếu huyện làm đường thì đề 

nghị làm vào tháng 9 để nhân dân thu hoạch xong đỡ thiệt thòi cho người dân. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong quá trình thực hiện công tác GPMB còn gặp nhiều vướng mắc liên quan 

đến chồng chéo về đất, việc mua bán giữa các cá nhân nhưng chưa sang tên đổi chủ, 
thừa kế, cho, tặng… làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định và phê duyệt thu hồi đất. 

Mặt khác việc thu dọn cây cối hoa màu của nhân dân còn chậm và do lúa đã cận đến 
thời điểm thu hoạch, chờ Nhân dân thu hoạch lúa làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai. 
Hiện nay, UBND đã phê duyệt thu hồi đất và chi trả cho 24 hộ dân và đơn vị thi công 

đã triển khai thi công. 

(36) Cử tri Bùi Khắc Minh TDP 7 đề nghị: Huyện giải quyết dứt điểm vấn đề 

tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và các hộ tại thôn Mỏ Đá - xã Tân Dương. Tính 
thời gian mâu thuẫn đến nay là 28 năm mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong. 

Hiện nay gia đình ông đang bị trả thù, đề nghị các cấp các ngành sớm giải quyết thấu 
tình đạt lý để tránh mâu thuẫn với các hộ. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Vụ việc trên đã được Tòa án nhân dân huyện thụ lý giải quyết, theo đó UBND 

huyện đã ban hành quyết định thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các 
hộ gia đình có liên quan. Hiện nay đã có Bản án các của Tòa án nhân dân huyện về 

giải quyết vụ việc trên và UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan thực hiện theo quy 
định. 

(37) Cử tri Lê Văn Lợi - TDP 7: Đề nghị huyện sớm đầu tư tuyến đường đi qua 

7 hộ gia đình ở khu tái định cư TDP 7 đã làm nhà ở ổn định nhưng cơ sở hạ tầng của 
khu tái định cư chưa đảm bảo, đường đi lại của 7 hộ gia đình và một số hộ gia đình 

rất khó khăn, không có hệ thống rãnh thoát nước nên nước thải sinh hoạt của 7 hộ 
gia đình tràn ra đường, trời mưa đường rất trơn đi lại không an toàn. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Tuyến đường đi qua 07 hộ gia đình ở khu tái định cư TDP 7 thuộc tuyến đường 
D1 của công trình San tạo mặt bằng xây dựng Chợ + Trường học và tạo quỹ đất bán 

đấu giá khu dân cư tổ dân phố 7B, thị trấn Phố Ràng. Hiện trạng tuyến đường đi qua 
07 hộ gia đình: Đã hoàn thiện hệ thống rãnh hộp đấu nối vào cống D150 xong trong 
năm 2020, hiện tại nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình đang được thoát qua hệ 

thống cống hộp của dự án. Hiện nay dự án đang được triển khai hoàn thiện, nền đường 
qua các hộ dân đã làm nhà đang là nền cấp phối chống trơn, dự kiến trong tháng 12 

sẽ hoàn thiện láng nhựa mặt đường để thuận lợi hơn cho Nhân dân đi lại. 

(38) Cử tri Hoàng Công Mới ‑  Tổ dân phố 7 không đồng tình với ý kiến trả lời 

của huyện. Lý do: Việc một số hộ gia đình tranh chấp đất với Công ty Lâm nghiệp 
Bảo Yên, huyện trả lời là các hộ gia đình kiện ra Tòa án nhân dân huyện, vậy án phí 

do ai chịu? Khi huyện giải quyết đã yêu cầu và thu giấy tờ nộp cho huyện giờ lại yêu 
cầu phô tô như vậy không hợp lý. Đề nghị huyện giải quyết dứt điểm vụ việc trên. 

Gia đình ông đã nộp cho Công an tỉnh 02 giấy CNQSD đất nhưng đến nay chỉ 
trả lại cho gia đình ông 01 quyển. Vậy còn 01 quyền đi đâu. Đề nghị trả lời cho gia 

đình ông được biết. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối 
với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới và sự chồng chéo trong việc cấp giấy chứng 
nhận giữa các tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ, UBND các xã, thị trấn) và các hộ gia đình cá nhân. Sau khi thực hiện xong 
đề án, sẽ bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. 

Về việc Gia đình ông đã nộp cho Công an tỉnh 02 giấy CNQSD đất nhưng đến 
nay chỉ trả lại cho gia đình ông 01 quyển: Đề nghị ông liên hệ với Công an tỉnh Lào 

Cai là cơ quan thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để được giải quyết do 
UBND huyện không thu hồi giấy chứng nhận của hộ gia đình ông. 

(39) Cử tri Bạch Ngọc Luận - TDP 8: Kiến nghị việc cấp đất của gia đình bố 
mẹ ông là Bạch Huy Hoán tại Tổ 6A ở ổn định từ lâu, trước đây được cấp 270 m2 đất 
thổ cư từ năm 1993. Khi đi làm thủ tục cho tặng cho các con thì cơ quan thuế trả lời 

là sổ đỏ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và chỉ cấp lại cho gia đình 120m2 đất thổ 
cư trong hạn mức, còn 150m2 phải nộp thuế 100%. Gia đình ông thấy không hợp lý 

đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra lại hồ sơ của gia đình ông. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 



22 
 

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các 
chủ sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ theo đúng các quy định của pháp luật. Do vậy, đề 

nghị các hộ gia đình liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường để thống nhất 
phương án giải quyết. 

(40) Cử tri Tổ dân phố 9A kiến nghị: Nhiều gia đình sinh sống lâu năm tại  khu 

quy hoạch tiêu thủ công nghiệp TDP 9A muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất thổ cư có được không. Đề nghị huyện trả lời cho các hộ gia đình được biết. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, để có cơ 

sở tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia 
đình thì các hộ gia đình phải có hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do 

vậy, đề nghị các hộ gia đình liên hệ với UBND thị trấn Phố Ràng để được kiểm tra hồ 
sơ địa chính và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định. 

(41) Cử tri Lê Xuân Tĩnh - TDP 9B tiếp tục kiến nghị: Hồ sơ xin cấp giấy chứng 
nhận QSD đất của con gái ông là Lê Thị Thành đã nộp từ năm 2011 tại Văn phòng 

đăng ký đất đai trong thời gian chờ kết quả hồ sơ của ông được trả lời là đã bị mất 
hồ sơ. Hiện tại thửa đất thuộc quy hoạch khu công nghiệp mới. Gia đình có được cấp 

lại sổ đỏ hay không. Đề nghị được làm rõ. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Về việc này, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai, UBND thị trấn Phố Ràng giải quyết và đã hướng dẫn hộ gia 

đình thực hiện theo quy định. Hiện nay hộ gia đình đang liên hệ với Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai để thực hiện trích đo địa chính, làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

(42) Cử tri Nguyễn Thị Sinh ‑  TDP 9A: Đề nghị huyện trả lời cho gia đình bà 

khi nào thì trả lại 05 sổ đỏ đã thu của gia đình và các con của bà để điều tra liên quan 
đến 58 hồ sơ sai phạm của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Đến nay đã 2 năm 
nhưng gia đình bà chưa được trả lại sổ đỏ.  

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

UBND huyện đã nhận được Văn bản phúc đáp của Tổng cục Quản lý đất đai. 

Trong tháng 11 năm 2022 tiến hành làm việc cụ thể với các hộ gia đình để thống nhất 
phương án giải quyết. 
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(43) Cử tri Nguyễn Hồng Lân TDP 4A đề nghị: Đề nghị huyện có văn bản thông 
báo và điều chỉnh 82m2 gia đình ông đã hiến cho Đền Phúc Khánh từ năm 2020 để 

tránh xảy ra tranh chấp sau này. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Các hộ gia đình có thuộc phạm vi Đền Phúc Khánh tại tổ dân phố 4A, thị trấn 

Phố Ràng đã có đơn tự nguyện trả lại đất năm 2020 đã được UBND huyện ban hành 
quyết định thu hồi đất theo quy định. Đề nghị các hộ sử dụng đất đúng theo ranh giới 

đã cắm cọc ngoài thực địa. Đề nghị UBND thị trấn Phố Ràng thông báo việc thu hồi 
đất tới các hộ gia đình theo quy định. 

(44) Cử tri thị Trấn Phố Ràng tiếp tục đề nghị huyện lắp hệ thống điện chiếu 
sáng dọc Quốc lộ 70 trên địa bàn thị trấn Phố Ràng.  

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Do nguồn ngân sách của huyện hiện nay rất khó khăn nên chưa thể đầu tư ngay 
việc xây dựng cột, lắp đèn cao áp trên toàn bộ các tuyến phố thuộc trung tâm thị trấn 
Phố Ràng. Vì vậy trước mắt đề nghị UBND thị trấn Phố Ràng tuyên truyền vận động 

Nhân dân các tổ dân phố dọc Quốc lộ 70 huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng, đề 
nghị Điện lực Bảo Yên hỗ trợ về việc thi công lắp đặt. Khi xây dựng hoàn thiện, 

UBND huyện sẽ tổng hợp, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí để duy trì vận hành hệ 
thống điện chiếu sáng theo quy định. 

(45) Cử tri TDP 7: Đề nghị hiện nay trục đường Quốc lộ 70 đoạn qua tổ dân 
phố 7 có nhiều nắp cống bị hỏng, bị mất nắp rất nguy hiểm, đề nghị huyện cho kiểm 

tra sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường Quốc lộ 70 do Chi cục Quản lý đường bộ I.3 quản lý, đơn vị trực 

tiếp duy tu bảo dưỡng là Công ty Cổ phần đường bộ 242. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND 
huyện sẽ đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ I.3, Công ty Cổ phần đường bộ 242 kiểm 

tra, sửa chữa các vị trí hư hỏng. 

(46) Cử tri Bùi Khắc Minh - TDP 7:  Đề nghị huyện quan tâm đầu tư bê tông 
hóa tuyến đường từ giáp Quốc lộ 279 đến các hộ gia đình trong đó có trang trại của 

gia đình nhà ông tại bản Mỏ Đá ‑  xã Tân Dương để đảm bảo việc đi lại được thuận 
tiện và an toàn. Đã đề nghị ở cuộc tiếp xúc cử tri trước. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Tuyến đường này có khoảng 08 hộ dân chiều dài khòng 1,2 km. UBND huyện 
tiếp thu kiến nghị của cử tri và đề nghị các ngành rà soát, đề nghị UBND tỉnh đầu tư 

trong giai đoạn 2023-2025. 

(47) Cử tri TDP 8: Việc trả lời ý kiến của chi nhánh cấp nước Bảo Yên không 
thỏa đáng. Thực tế nước bị lắng cặn, bùn rất nhiều. Đề nghị các cơ quan chức năng 

thành lập đoàn kiểm tra thực tế bể nước của các hộ gia đình để đánh giá việc phản 
ánh ý kiến của cử tri và có biện pháp nâng cao chất lượng nước sạch của Chi nhánh 

cấp nước Bảo Yên. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Chu nhánh cấp nước huyện Bảo Yên nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên trực thuộc Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh 
Lào Cai được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước thị trấn Phố Ràng, 

huyện Bảo Yên. Trong quá trình sản xuất, truyền dẫn cấp nước Chi nhánh thường 
xuyên theo dõi và giám sát chất lượng nước. Hằng tuần, Phòng thí nghiệm chất lượng 

nước của Công ty lấy mẫu kiểm tra và đăng tải kết quả trên Website của Công ty và 
niên yết tại trụ sở Chi nhánh. Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai 
thực hiện ngoại kiểm theo quy định. Chất lượng nước sạch của hệ thống cấp nước Chi 

nhánh cấp nước huyện Bảo Yên luôn đảm bảo theo tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT 
của Bộ Y tế.  

Trong thời gian vừa qua Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên chưa nhận được 
phản hồi trực tiếp nào của các hộ dân về tình trạng nước đục xảy ra tại tổ dân phố số 

8 thị trấn Phố Ràng. Đề đảm bảo quyền lợi của khách hàng đề nghị các hộ dân khi 
phát hiện tình trạng nước đục cần báo ngay cho Chi nhánh cấp nước huyện Bảo Yên 

để tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân, khắc phục kịp thời đảm bảo chất lượng 
nước theo quy định (mọi thông tin phản ánh qua số điện thoại: 02143876193.hoặc 

0915352444). 

Trường hợp nước đục xảy ra tại các hộ dân do nhiều nguyên nhân khác nhau 

(như: các hộ dân sử dụng nguồn nước khác ngoài hệ thống cấp nước của Công ty, hệ 
thống cấp nước trong nhà các hộ dân gặp sự cố, cặn đục tại thiết bị chứa nước, gặp sự 

cố sửa chữa trên tuyến,...). Đề nghị các hộ dân kiểm tra thường xuyên đường ống và 
thiết bị trong gia đình, đồng thời định kỳ thau rửa các thiết bị dự trữ nước hằng năm. 

(48) Cử tri TDP 9A: Đề nghị đầu tư xây dựng tiểu công viên tại TDP 9A để có 

chỗ cho các cháu nhỏ vui chơi, các cụ già tập thể dục.   

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện Bảo Yên đã giao danh mục chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

2726/QĐ-UBND ngày 28/7/2022. Đến nay, Ban Quản lý Dự án ĐTXD đang triển 
khai các bước để đầu tư xây dựng. 
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(49) Đề nghị thủy điện Phúc Long công khai choNhân dân về quy định, mức áp 
giá bồi thường thiệt hại cây cối, hoa màu, tài sản gắn liền với đất khi thu hồi, biên 

bản thống kê kiểm đếm của từng hộ và phải được niêm yết tại hội trường TDP trước 
khi thanh toán tiền cho dân. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ khoản 2 điều 69 luật Đất đai 2013: “2. Lập, thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau: 

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 

hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời 
niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.” Đối với phần 
diện tích đất thu hồi nằm trong ranh giới GPMB, các cơ quan chuyên môn của UBND 

huyện đã tổ chức các cuộc họp niêm yết đơn giá bồi thường và các trình tự thủ tục tục 
thu hồi đất theo quy định. Sau khi xác nhận thông tin, ý kiến kiến nghị của cử tri là về 
nội dung công khai niêm yết đơn giá nún nứt nhà do tư vấn độc lập của Công ty thủy 

điện Phúc Long thực hiện. Về việc này, UBND huyện đã chỉ đạo Công ty Thủy điện 
Phúc Long yêu cầu đơn vị tư vấn (Trung tâm Trung tâm giám định chất lượng xây 

dựng tỉnh Lào Cai) cung cấp thông tin để các hộ gia đình được rõ, tránh khiếu kiện, 
khiếu nại. 

(50) Đề nghị thủy điện Phúc Long sớm chi trả tiền cho một số hộ dân đã có hồ 
sơ kiểm đếm từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa được chi trả. Một số hộ dân đã 

được nhận bồi thường nhưng chưa thỏa đáng vì chỉ thấp hơn hoặc bằng 50% so với 
công trình bị thiệt hại. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tính đến ngày 13/11/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long đã chi trả 
cho 347 hộ và 01 tổ chức với tổng kinh phí là 34.362.895.762 đồng. Tổng kinh phí 

chưa chi trả là: 1.566.611.223 đồng, gồm 24 hộ chưa nhận tiền bồi thường (với lý do 
các hộ chưa đồng ý với mức bồi thường của Thủy điện Phúc Long, mức bồi thường 
chưa thỏa đáng). 

- Ngoài ra, 242 hộ có tài sản, hoa màu trên đất thuộc UBND xã, thị trấn quản 
lý, đất lòng sông, suối, không đủ điều kiện phê duyệt theo quy định, đã được thống 

kê, kiểm đếm và áp giá bồi thường theo đơn giá hiện hành của UBND tỉnh Lào Cai. 
UBND huyện đã bàn giao hồ sơ cho Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long đề nghị 

Chủ đầu tư hỗ trợ với tổng số tiền là 1.798.080.547 đồng. Hiện nay, Công ty Cổ phần 
Thủy điện Phúc Long mới chỉ đồng ý hỗ trợ 70% theo đơn giá bồi thường hiện hành 

của UBND tỉnh Lào Cai với tổng số tiền hỗ trợ là 1.258.656.383 đồng. Kết quả thực 
hiện, cụ thể: 
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+ Tổng số hộ đã nhận hỗ trợ: 227 hộ với tổng kinh phí là: 1.204.019.477 đồng. 

+ Tổng số hộ chưa nhận tiền hỗ trợ là: 15 hộ với tổng kinh phí là: 54.636.906 

đồng. 

UBND huyện đã nhiều lần yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long 
khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện chi trả toàn bộ kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ cho người dân (phần đã được duyệt và phần hỗ trợ 70%). Tuy nhiên, 
đến thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long vẫn chưa thực hiện 

xong các nội dung nêu trên. 

(2) Tiến độ giải quyết các khó khăn vướng mắc 

- Đối với việc khắc phục các tồn tại, ảnh hưởng của dự án đến đất đai, tài sản, 
hoa màu của Nhân dân xung quanh khu vực hồ chứa: 

* Các hộ bị ảnh hưởng nằm ngoài biên GPMB tính đến thời điểm ngày 
30/10/2021: tổng số 199 hộ, cụ thể. 

- Đối với 109 hộ bị ảnh hưởng nứt lún công trình kiến trúc: Công ty đã phối 
hợp với chính quyền địa phương chi trả tiền hộ trợ cho 103/109 hộ bị ảnh hưởng, 06 

hộ còn lại đang đề nghị chờ chi trả cùng với việc hỗ trợ cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng. 

- Còn 90 hộ bị các ảnh hưởng khác: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đã áp 
giá, tính toán giá trị bồi thường theo đơn giá của UBND tỉnh Lào Cai hiện hành và 

bàn giao cho Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long 40 hộ với tổng kinh phí là 
3.044.873.423 đồng. Hiện tại, Công ty đang bố trí kinh phí để chi trả. Đối với 50 hộ 

còn lại chưa có cơ sở để tính toán ra giá trị bồi thường (các hộ đề nghị kè tránh sạt lở 
đất nông nghiệp, đề nghị giải quyết lối đi vào nhà do bị ngập, đề nghị thu hồi đất nông 

nghiệp ngoài ranh GPMB nhưng hiện trạng tại thời điểm kiểm tra chưa bị ngập, đề 
nghi hỗ trợ kinh phí khắc phục ao nằm ngoài ranh giới GPMB do không thoát được 

nước...), các cơ quan chuyên môn của UBND huyện đã trao đổi với Thủy điện Phúc 
Long đề nghị Công ty có phương án giải quyết đề nghị của các hộ. 

(51) Để đảm bảo cuộc sống lâu dài cho Nhân dân đề nghị thủy điện Phúc Long 
có phương án xây kè. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Đối với việc kè gia cố, xử lý kè Trường THCS số 1 Phố Ràng, UBND huyện 
đã chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường và thống nhất 
phương án xử lý, theo thống nhất tại cuộc họp. Ngày 25/10/2022, Công ty Cổ phần 

Thủy điện Phúc Long đã hoàn thiện phương án khắc phục bằng phương án xây kè đá 
hộc xây vữa, ốp mái khung bê tông trồng cỏ, sân phía trên đổ bê tông, lắp đặt hệ thống 

thoát nước mặt. 

Về cơ bản, UBND huyện Bảo Yên nhất trí với phương án xử lý và yêu cầu 

Thủy điện Phúc Long hoàn thiện hồ sơ bản vẽ chi tiết và dự toán kinh phí công trình 
xử lý sạt lở, báo cáo về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 

05/11/2022. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
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liên quan kiểm tra đánh giá hồ sơ, tiến độ thi công tham mưu báo cáo UBND huyện 
xem xét, quyết định.  

- Đối với việc kè gia cố, xử lý các điểm sạt lở dọc Quốc lộ 70, đường liên huyện, 
liên xã: UBND huyện đã đề nghị Công ty Thủy điện Phúc Long tiếp tục rà soát các 

điểm xung yếu, có biện pháp kè gia cố đảm bảo an toàn, trước khi thực hiện phải xin 
ý kiến của đơn vị quản lý đường bộ. 

* Xã Lương Sơn 

(52) Cử tri thôn Chiềng 1 đề nghị Nhà nước xem xét đầu tư kè dọc theo bờ suối 

từ cánh đồng ông Nam đến ông Kích khoảng 200m để bảo vệ cánh đồng khoảng 16 
ha. 

Ý kiến của UBND huyện 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong thời điểm này, huyện chưa bố trí được nguồn kinh phí thực hiện đầu tư. 
Trước mắt, yêu cầu UBND xã Lương Sơn khẩn trương kiểm tra, rà soát nhu cầu đầu 
tư kè suối chống lũ, sạt lở gây mất đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã (đặc biệt 

tại khu vực các bản Chiềng), báo cáo qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước 
ngày 30/11/2022 để tợp hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

(53) Cử tri Thôn Chiềng 1 đề nghị nhà nước xem xét đầu tư kinh phí nâng cấp, 
đổ tấm nắp cho công trình thủy lợi Nà Him (từ nhà ông Tấn - đi theo đường trục xã 

chiều dài 1,2 km) công trình đã được xây dựng lâu năm nay xuống cấp do mưa bão, 
kênh mương không đổ nắp vì vậy mỗi lần mưa bão, đất đá, rác từ trên đường và khe 

cạn tràn lấp đầy mương rất khó khăn cho nhân dân trong sản xuất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với việc đầu tư sửa chữa, nâng các công trình thủy lợi xã Lương Sơn. 

UBND huyện đã có rất nhiều văn bản (Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; 
Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 
03/03/2021 của UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-NN&PTNT ngày 

27/01/2021 của Phòng Nông nghiệp và PTNT …) trình UBND tỉnh và các sở, ngành 
của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp. Nhưng hiện nay chưa được bố 

trí vốn đầu tư, trong thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực 
hiện.  

Trước mắt, đề nghị UBND xã Lương Sơn chỉ đạo Ban quản lý công trình hạ 
tầng xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập dự toán gửi phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện thẩm định (thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-UBND ngày 04/02/2021 của 
UBND tỉnh Lào Cai) để khẩn trương sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình 

và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. UBND huyện đã  
cấp kinh phí ngay từ đầu năm tại Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 

của UBND huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022) với kinh phí được cấp là 199,44 triệu đồng 
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để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 100% vật liệu 
và một phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động), trường 

hợp thiếu kinh phí, tổng hợp, báo cáo qua Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. Đồng 

thời chỉ đạo các tổ thủy nông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, khơi 
thông dòng chảy của hệ thống kênh dẫn, đập đầu mối nhằm đảm bảo không thất thoát 

nước trong kênh và cấp nước phục vụ sản xuất. 

(54) Cử tri xã Lương Sơn tiếp tục đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình 

Na Lung (Thuộc thôn Chiềng 2). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án ĐTXD đôn đốc đơn vị thi công 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến thời điểm hiện tại đã thi công xong mặt bằng và 
tuyến đường chính, đường điện 35KV, cấp nước sinh hoạt từ đầu mối về đến bể chứa, 
hiện tại đang thi công tuyến đường nội bộ và đường điện hạ thế 0,4KV và cấp nước 

sinh hoạt từ bể chứa về mặt bằng. Công trình sẽ hoàn thành vào đầu tháng 12/2022. 

(55) Cử tri thôn Pịt đề nghị cấp trên xem xét sớm dựng nhà Phủ Chúa Sơn 

Trang, vật liệu đã chuyển từ xã Bảo Hà về Đền Pịt đã lâu, vật liệu nếp nhà bằng gỗ 
để lâu sẽ bị mối mọt, ẩm ướt và hư hỏng.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Di tích và PTDL nghiên cứu, trả lời như sau: 

Toàn bộ các cấu kiện gỗ, ngói lợp nhà Phủ Chúa Sơn Trang của di tích Đền 
Bảo Hà sau khi được hạ giải và chuyển về di tích Đền Pịt xã Lương Sơn từ tháng 

12/2021 để phục vụ cho việc sử dụng lắp dựng tại di tích Đền Pịt. Các cấu kiện gỗ, 
ngói lợp mái sau khi mang về Đền Pịt được bố trí xếp sau Đền có che chắn mưa nắng. 

Đối với các cấu kiện kiện gỗ, ngói lợp đang bảo quản tại Đền Pịt, UBND huyện đã 
chỉ đạo UBND xã thực hiện việc che chắn tránh ảnh hưởng của thời tiết, mối mọt và 
thường xuyên kiểm tra đánh giá hiện trạng của các cấu kiện đó. Di tích Đền Pịt là di 

tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn của huyện khảo sát lập quy hoạch đối với di tích Đền Pịt báo cáo các cơ 

quan có thẩm quyền của tỉnh về chủ trương xây dựng di tích ngày càng khang trang 
và đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

* Xã Việt Tiến 

(56) Cử tri thôn Việt Hải đề nghị nhà nước đầu tư kinh phí sửa chữa và nâng 

cấp tuyến kênh mương cánh đồng Nà To chiều dài 01km, tưới tiêu cho diện tích 12 ha 
ruộng, tuyến kênh mương chưa được bê tông hóa, mương đất những năm gần đây do 

mưa bão làm sạt lở, gẫy đứt nhân dân tu sửa thường xuyên nhưng không hiệu quả, 
rất khó khăn cho sản xuất của nhân dân.   

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Đối với việc đầu tư sửa chữa, nâng các công trình thủy lợi xã Việt Tiến. UBND 
huyện đã có rất nhiều văn bản (Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo 

số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 03/03/2021 của 
UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-NN&PTNT ngày 27/01/2021 của Phòng 
NN&PTNT …) trình UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí 

sửa chữa, nâng cấp. Nhưng hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được 
UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện.  

Trước mắt, đề nghị UBND xã Việt Tiến chỉ đạo Ban quản lý công trình hạ tầng 
xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập dự toán gửi phòng NN&PTNT huyện để thẩm 

định (thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh 
Lào Cai) để khẩn trương sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình và cung cấp 

nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. UBND huyện đã  cấp kinh 
phí ngay từ đầu năm tại Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2022) với kinh phí được cấp là 162,418 triệu đồng để duy 

tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 100% vật liệu và một 
phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động), trường hợp thiếu 
kinh phí, tổng hợp, báo cáo UBND huyện qua phòng TC&KH, NN&PTNT huyện để 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. Đồng thời chỉ đạo các tổ thủy 
nông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ 

thống kênh dẫn, đập đầu mối nhằm đảm bảo không thất thoát nước trong kênh và cấp 
nước phục vụ sản xuất. 

(57) Cử tri Phạm Công Hoan thôn Việt Hải có ý kiến một số hộ dân tại thôn 
Việt Hải làm sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm thổ cư làm hồ sơ quá chậm. 

Đề nghị huyện xem xét giúp đỡ cho nhân dân sớm được cấp sổ, cấp đất để ổn định 
cuộc sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Các thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất đều được giải quyết 

theo đúng bộ thủ tục do UBND tỉnh Lào Cai quy định; mặt khác khi các chủ sử dụng 
đất nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện đều có phiếu tiếp 
nhận ghi ngày nhận và ngày trả kết quả, trường hợp chậm trả kết quả thì phải có văn 

bản thông báo và xin lỗi tới chủ sử dụng đất. 

* Xã Phúc Khánh 

(58) Cử tri Thôn Bó đề nghị Tỉnh, huyện xem xét đầu tư kinh phí đổ bê tông 
tuyến đường vào khu sản xuất đầu đường từ nhà ông Kiên thôn Bó sang khe mèo thôn 

Trõ có tổng chiều dài khoảng 2 km để phục vụ đi lại và sản xuất của nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Hiện nay, UBND huyện đang đầu tư xây dựng các công trình đường GTNT 
liên thôn, liên bản, liên khu dân cư. Đối với đường vào khu sản xuất kinh tế của các 

hộ dân, UBND huyện sẽ tổng hợp danh mục và đề xuất đầu tư vào giai đoạn sau. 

(59) Cử tri thôn Bó có ý kiến tuyến đường từ Khe Mèo đến nhà Ông Giảng 
được giải chống trơn với chiều dài khoảng 2km, nay đã xuống cấp vì vậy cử tri tiếp 

tục đề nghị Tỉnh, huyện xem xét đầu tư đổ bê tông xi măng để nhân dân đi lại được 
thuận tiện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, trả lời như sau:  

Tiếp thu kiến nghị của cử tri. UBND huyện sẽ đề nghị các ngành rà soát để đề 
nghị UBND tỉnh đầu tư trong giai đoạn 2023-2025 

(60) Ý kiến cử tri thôn Đồng Mòng 1 xã Phúc Khánh: Do quá trình thi công 
đào đắp, nắn dòng thi công cầu đã gây sạt lở làm sạt lở đất, thiệt hại đến cây cối, hoa 

mầu của 3 hộ dân thôn Đồng Mòng 1 xã Phúc Khánh. Khi cử tri có ý kiến, UBND xã 
Phúc Khánh đề nghị đơn vị thi công phối hợp kiểm tra ảnh hưởng và thiệt hại, đơn vị 

thi công không hợp tác, cử tri và nhân dân rất bức xúc đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
xem xét giải quyết trách nhiệm của đơn vị thi công công trình cầu (Ngày 01/6/2022 
UBND xã mời phối hợp kiểm tra đơn vị thi công không phối hợp). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao UBND xã Phúc Khánh nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sau khi tiếp thu ý kiến của bà con nhân dân thôn Đồng Mòng 1 về việc thi công 
cầu, do đơn vị thi công kè, đắp nắn dòng chảy đã làm sạt lở đất đai, cây cối hoa màu 

của một số hộ dân thôn Đồng Mòng 1. 

Ngày 01/6/2022, UBND xã Phúc Khánh phối hợp với Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn và 02 hộ dân thôn Đồng Mòng 1, kiểm tra thực địa, vị trí sạt lở đất, cây cối hoa 
màu: 

Qua kiểm tra, xác minh thực địa vị trí sạt lở đất, thuộc đất của UBND xã quản 
lý, về cây cối hoa màu, đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thống kê, kiểm đếm, đề 

nghị hỗ trợ cho 2 hộ gia đình theo dự án xây dựng cầu Việt Tiến. 

* Xã Yên Sơn 

(61) Cử tri Thôn Lự xã Yên Sơn: Đề nghị nâng cấp cống thoát nước qua đường 
bê tông xi măng tại tuyến Lự đi Tổng gia cũ thành Cầu Tràn (đoạn tiếp giáp giữa Lự 
với tổng gia cũ). Do hiện nay cống đã hư hỏng nghiêm trọng không đảm bảo thoát 

nước đặc biệt khi mưa lũ sảy ra, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban Quản lý Dự án 

ĐTXD huyện, UBND xã Yên Sơn kiểm tra hiện trạng, đề xuất quy mô đầu tư. Căn cứ 
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vào quy mô, kinh phí sự cần thiết UBND huyện sẽ đề nghị tỉnh xem xét đầu tư vào 
giai đoạn sau để phục vụ Nhân dân. 

(62) Cử tri xã Yên Sơn: Việc thực hiện Quy hoạch, thu hồi giải phóng mặt bằng 
tại thôn Chom xã Yên Sơn kéo dài (trong khi đã thực hiện việc thống kê, kiểm đếm tài 

sản để hỗ trợ đền bù cho dân 2 đến 3 năm nay nhưng chưa thực hiện) gây ảnh hưởng 
đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đề nghị xem xét giải quyết sớm. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

UBND huyện đã giao Ban Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện phối hợp Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất huyện kiểm tra lại hồ sơ pháp lý và trả lời các hộ gia đình 
thuộc vùng ảnh hưởng của dự án trong tháng 11 năm 2022. 

(63) Cử tri Lự xã Yên Sơn: Việc áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng mở 
rộng khu vực thao trường của huyện tại thôn Mạ 2, xã Yên Sơn còn thấp chưa đảm 
bảo quyền lợi của người dân. Đề nghị huyện xem xét giải quyết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu giải quyết, trả lời 

như sau: 

Đối với đơn giá bồi thường được UBND tỉnh Lào Cai quy định áp dụng thống 

nhất mức giá trên phạm vi toàn tỉnh. Đối với đơn giá bồi thường trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai áp dụng đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản quy định tại Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 được bổ sung tại Quyết định số 30/2022/QĐ-
UBND ngày 12/8/2022. Đối với nhà công trình xây dựng được quy định tại Quyết 

định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 được bổ sung tại QĐ số 39/2022/QĐ-
UBND ngày 10/10/2022. Đối với đơn giá gạo quy định tại Quyết định số 2205/QĐ-

UBND ngày 30/9/2022. 

(64) Cử tri xã Yên Sơn: Hiện nay khu Thao trường của huyện tại thôn Mạ 2 xã 
Yên Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quy hoạch và làm nhà vệ sinh trên đầu nguồn 

nước sinh hoạt của 2 hộ dân. Đề nghị có biện pháp hỗ trợ và tìm nguồn nước khác 
đảm bảo sinh hoạt cho 02 hộ dân.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Vấn đề này, yêu cầu UBND xã Yên Sơn chủ động, phối hợp với các ban, ngành 
đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn; bí thư, trưởng thôn và Nhân dân 

trong khu vực bản Mạ 2 phối hợp với 02 hộ gia đình kiểm tra, rà soát nguồn nước hiện 
có để chủ động hướng dẫn các hộ dẫn nước, đảm bảo sử dụng. Trường hợp không có 

nguồn nước thì xem xét, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chủ động sử dụng 
hình thức khai thác nước bằng giếng khoan và xây dựng bể lọc thô, bể chứa, máy lọc 

nước xử lý quy trình công nghệ để sử dụng nước đảm bảo vệ sinh theo quy định. Còn 
việc sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã 
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Yên Sơn, UBND huyện đã có đề xuất các danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 
2025 với UBND tỉnh và các ngành chức năng (Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 

01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 75/BC-UBND 
ngày 03/03/2021 của UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-NN&PTNT ngày 

27/01/2021 của Phòng NN&PTNT …). Nhưng hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, 
thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện. 

* Xã Minh Tân 

(65) Tiếp tục đề nghị giải quyết dứt điểm việc đất đang canh tác của người dân 

bị chồng chéo với đất của công ty TNHHMTV Lâm Nghiệp Bảo Yên. Đề nghị cấp có 
thẩm quyền sớm xem xét việc đo đạc, cắm mốc rõ ràng cho người dân yên tâm sản 

xuất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối 
với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới và sự chồng chéo trong việc cấp giấy chứng 
nhận giữa các tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ, UBND các xã, thị trấn) và các hộ gia đình cá nhân. Sau khi thực hiện xong 
đề án, sẽ bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. 

* Xã Kim Sơn 

(66) Cử tri Thôn 3AB, xã Kim Sơn: Thôn đã về đích NTM nhưng chưa được 

đầu tư nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng đề nghị UBND huyện đầu tư: Cây cầu qua suối 
Ngòi Văn nối thôn 3AB - Cao Sơn 2, xã Kim Sơn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, 

kiểm tra thực tế. Căn cứ vào quy mô, kinh phí sự cần thiết, UBND huyện sẽ đề nghị 
tỉnh xem xét đầu tư vào giai đoạn sau để phục vụ Nhân dân. 

(67) Cử tri Thôn 3AB, xã Kim Sơn đề nghị: Đổ bê tông tuyến đường đất dài 
hơn 250m đoạn qua nhà văn hóa chưa được đổ bê tông rất khó khăn trong việc đi lại 

của người dân khi vào mùa mưa lũ.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND xã Kim Sơn đã phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Đường 3 AB - 4 AB xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên tại Quyết định số 99/QĐ-UBND 
ngày 22/9/2022. Hiện nay công trình đã được UBND huyện phân bổ vốn và đang triển 

khai thi công để sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. 
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(68) Cử tri Thôn 3AB, xã Kim Sơn: Đề nghị UBND huyện đầu tư nâng cấp 02 
tuyến mương của thôn 3AB, xã Kim Sơn bị hư hỏng xuống cấp không đủ nước tưới 

tiêu cho Nhân dân sản xuất. Tổng chiều dài khoảng hơn 900m. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Vấn đề này, đề nghị UBND xã Kim Sơn chỉ đạo Ban quản lý công trình hạ tầng 
xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập dự toán gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

để thẩm định (thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-UBND ngày 04/02/2021 của 
UBND tỉnh Lào Cai) để khẩn trương sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình 

và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. UBND huyện đã 
cấp kinh phí ngay từ đầu năm tại Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 

của UBND huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022) với kinh phí được cấp là 324,176 triệu đồng 

để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 100% vật liệu 
và một phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động). Đồng thời 

chỉ đạo các tổ thủy nông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông 
dòng chảy của hệ thống kênh dẫn, đập đầu mối nhằm đảm bảo không thất thoát nước 
trong kênh và cấp nước phục vụ sản xuất. 

(69) Cử tri Thôn 2AB, xã Kim Sơn đề nghị UBND huyện đổ bê tông tuyến đường 
Tống Xoan 2AB (Kim Sơn) - Khoai (Bảo Hà) đảm bảo cho việc đi lại giao lưu Nhân 

dân 2 xã được thuận tiện.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND xã Kim Sơn đã phê duyệt hồ sơ BC KTKT công trình: Đường AB 2 - 

Làng Khoai, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 
22/9/2022. Hiện nay công trình đã được UBND huyện phân bổ vốn và đang triển khai 

thi công để sớm đưa vào sử dụng phục vụ Nhân dân. 

(70) Cử tri Thôn 2AB, xã Kim Sơn đề nghị đầu tư 1 cây cầu qua suối, đường 

tuyến từ Nhà văn hóa của thôn 2AB, xã Kim Sơn - nhà Bà Phóng. Mùa mưa lũ đi lại 
rất khó khăn, không đảm bảo an toàn cho 5 hộ dân sinh sống bên kia suối cũng như 

việc các hộ dân vận chuyển nông sản qua đoạn suối này. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, 
kiểm tra thực tế. Căn cứ vào quy mô, kinh phí sự cần thiết UBND huyện sẽ đề nghị 

tỉnh xem xét đầu tư vào giai đoạn sau để phục vụ Nhân dân. 

(71) Cử tri Thôn Cao Sơn, xã Kim Sơn: Tuyến đường trong thôn đã có mặt 

bằng và chủ trương đổ bê tông hoàn thiện trong năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa 
triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan và đơn vị 
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thi công sớm triển khai việc đổ bê tông đảm bảo cho người dân đi lại được an toàn, 
thuận tiện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường này đã được UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn tại Quyết định 
số 3934/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022. Hiện nay, UBND xã đang tổ chức 

triển khai thực hiện. 

(72) Cử tri Thôn 1AB, xã Kim Sơn: Tuyến đường liên xã Minh Tân - Kim Sơn 

bị hư hỏng xuống cấp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có biện 
pháp khắc phục và nâng cấp tuyến đường. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 18/8/2022, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình 
MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và MN và Ngân hàng Thế giới đã 
làm việc với UBND tỉnh, các Sở ngành tỉnh, UBND huyện để kiểm tra hiện trạng 

tuyến đường và đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, 
với quy mô chiều dài 25km, Chiều rộng nền Bnền= 6,5m, Bmặt= 3,5m mặt đường Bê 

tông nhựa; chiều rộng lề đường Blề= 2x1,5= 3m được gia cố như kết cấu mặt đường. 
Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Ban QLDA ODA tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều 

phối Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN và Ngân 
hàng Thế giới để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. 

(73) Cử tri Thôn 3AB, xã Kim Sơn: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành điện 
khảo sát đầu tư bổ sung cho thôn 18 cột điện bê tông để đảm bảo an toàn về lưới điện 

cho nhân dân sinh hoạt, sản xuất. 

(74) Cử tri thôn Cao Sơn, xã Kim Sơn: Hiện tại đường điện trong thôn chưa 

đảm bảo và an toàn khi sử dụng, đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành điện khảo sát 
hỗ trợ đầu tư cột điện bê tông và dây điện khoảng 1km đoạn qua nhà văn hóa thôn để 
thay thế cho các cột điện bằng gỗ và dây do dân tự kéo (dây do dân tự kéo với khoảng 

cách xa không đảm bảo an toàn). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. Do các nhóm hộ ở rải rác không tập trung, khoảng cách 

cấp điện xa, xuất đầu tư lớn, nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn hẹp. UBND 
huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh, Sở Công thương xem xét đầu tư cấp điện cho các nhóm 

hộ để sớm ổn định đời sống và phát triển kinh tế. 

* Xã Cam Cọn 

(75) Nhiều hộ dân thôn Cọn 1, Cọn 2 có mộ tại khu nghĩa trang thôn Lỵ 1-2 do 
mưa lớn gây sạt lở làm ảnh hưởng đến các ngôi mộ của các hộ gia đình, đề nghị cấp 
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trên khẩn trương hoàn thành nốt các hạng mục của công trình để các hộ gia đình thực 
hiện sửa sang lại phần mộ đã bị ảnh hưởng do sạt lở.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng mưa lớn vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/6/2022 
gây sạt lở ảnh hưởng đến một số ngôi mộ các hộ đã di chuyển từ thôn Cọn 1, Cọn 2 

về nghĩa trang Lỵ 1-2. Ngày 14/6/2022, Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa 
phương cùng các hộ có các ngôi mộ bị ảnh hưởng họp bàn và đưa ra biện pháp hỗ trợ 

khắc phục, toàn bộ các hộ đều thống nhất tại khu vực sạt lở sau khi thi công hoàn 
thành việc đào đắp theo hồ sơ được duyệt thì các hộ sẽ tiến hành sửa chữa. Đến nay 

công tác thi công tại khu vực bị sạt lở đã hoàn thành từ 15/9/2022 đủ điều kiện để các 
hộ sửa chữa, xây dựng lại phần mộ đã bị hỏng (hiện đã có hộ ông Lữ Đình Huân đã 

khắc phục, sửa chữa 05 ngôi mộ ngày 06/11/2022). 

(76) Ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ giao tái định cư Cảng hàng không Sa Pa: 
Các cử tri: Lữ Thị Tuyến, Hoàng Thị Kết, Lữ Minh Đoàn thôn Cọn 2, xã Cam Cọn 

kiến nghị: Một số hộ gia đình ở thôn Cọn 2 sau khi gia đình thu hồi đất ở để phục vụ 
cho dự án khu TĐC Cảng hàng không Sa Pa, nhưng khi Nhà nước cấp đất ở cho gia 

đình lại cấp không gần khu trung tâm, diện tích mặt đường hẹp hơn những hộ chuyển 
ra khu TĐC trước, do vậy gia đình không nhất trí, đề nghị cấp trên xem xét việc cấp 

đất TĐC phải công bằng giữa các hộ khi chuyển ra TĐC và đề nghị huyện đẩy nhanh 
tiến độ giao TĐC cho các hộ, vì khu vực xung quanh nhà đã thi công hết, chỉ còn lại 

chỗ ở, thường xuyên bị ngập úng. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Về tiến độ giao tái định cư: Đến thời điểm hiện tại các hộ trên đã nhận đất tái 

định cư (giao ngày 6/9/2022), tính đến thời điểm hiện tại đã giao đất cho 91/100 hộ, 
còn lại 09 hộ chưa giao (01 hộ đã chết; 08 do điều chỉnh QH), các hộ còn lại sẽ giao 
trong tháng 11/2022. 

- Về diện tích chênh lệch không đồng đều (cấp đất phải công bằng giữa các hộ), 
sau khi đã giao đất cho một số hộ nhận thấy việc chênh lệch đất giao tái định canh 

lớn, UBND huyện Bảo Yên đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Quyết định số 
3379/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 để việc giao đất tái định cư và tái định canh để đảm 

bảo sự công bằng giữa các hộ được giao đất. 

(77) Nhóm ý kiến ảnh hưởng sau thi công dự án Cảng hàng không Sa Pa: Các 

cử tri: Hoàng Thị Hặc, Lữ Thị Xoan, Hoàng Văn Kết, Hà Văn Than, Hà Đức Minh, 
Lâm Thị Ngôn, Hà Duy Mẫn thôn Cọn 2, xã Cam Cọn kiến nghị: Hộ gia đình có ao, 

ruộng tổng diện tích khoảng 2 ha (trong đó đất ruộng 1,5ha) từ năm 2020 đến nay bị 
vùi lấp, ngập úng do ảnh hưởng của thi công dự án khu tái định cư Cảng hàng không 

Sa Pa nên gia đình không canh tác được, đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ sản lượng 
trên diện tích đất không canh tác được từ năm 2020 đến nay, đồng thời hỗ trợ người 

dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 
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Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình không tránh khỏi những ảnh 
hưởng do thi công, do thời tiết (mưa gió) đất trôi làm ảnh hưởng đến việc canh tác của 
nhân dân. Trong quá trình thực hiện Chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục 

ngay để tránh ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhân dân, tuy nhiên việc khắc phục 
không thể triệt để ngay được. Đợt cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2022, Chủ đầu tư phối 

hợp cùng UBND xã và các hộ dân đi thống kê những vị trí bị ảnh hưởng để tìm cách 
khắc phục và hỗ trợ phần nào diện tích bị ảnh hưởng nhưng đến thời điểm này vẫn 

chưa cùng các hộ tính toán xác định mức hỗ trợ đối với các hộ. Chủ đầu tư sẽ cùng 
chính quyền địa phương sẽ làm việc với các hộ và giải quyết dứt điểm việc này trong 

tháng 11/2022. 

(78) Ý kiến của cử tri xã Cam Cọn: Trong nhiều năm qua một số hộ gia đình 

trên địa bàn xã Cam Cọn được UBND xã đổi đất 5% với hộ gia đình để phục vụ xây 
dựng công trình phúc lợi xã hội (cụ thể là xây trường học, nhà văn hóa…), do đất của 

tập thể đổi cho cá nhân hộ gia đình, UBND xã đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị với 
cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị cấp trên xem xét sớm làm 
chuyển đổi sang tên cho các hộ cá nhân gia đình đã được UBND xã đổi đất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Ngày 01/9/2020, UBND huyện đã có Văn bản số 1319/UBND-TNMT về việc 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 
các trường hợp như trên. Căn cứ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn 

bản số 2219/STNMT-CCĐ ngày 07/9/2020 về việc phúc đáp đề nghị của UBND 
huyện Bảo Yên tại văn bản số 1319/UBND-TNMT ngày 01/9/2020. Ngày 18/9/2020 

phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 84/TNMT-QLĐĐ về việc phối 
hợp rà soát cấp GCNQSDĐ thuộc quỹ đất công ích 5% gửi 17 xã thị trấn: Các căn cứ 

để UBND xã đổi (bồi thường) đất công ích 5% cho hộ gia đình cá nhân để xây dựng 
nhà văn hóa thôn bản (chủ trương, quyết định phê duyệt dự án, công trình của cấp có 

thẩm quyền…); Trích đo, trích lục vị trí thửa đất hiện nay đã xây dựng nhà văn hóa 
thôn bản (nêu rõ mục đích sử dụng của thửa đất trước khi thực hiện đổi); thửa đất 
công ích thuộc quỹ đất 5% (nêu rõ mục đích sử dụng của thửa đất) đã đổi (bồi thường) 

cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà văn hóa thôn bản; Cung cấp toàn bộ hồ sơ 
có liên quan, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2022 để tổng 

hợp tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh thu hồi quỹ đất 5% UBND xã đã 
đổi cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà văn hóa thôn bản theo đúng quy định 

tại Điều 66 Luật đất đai năm 2013, làm căn cứ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

(79) Ý kiến của các cử tri thôn Bỗng 2, Bỗng Buôn, xã Cam Cọn: tuyến đường 
bê tông nông thôn sau trận mưa vừa qua bị sạt 4 điểm taluy âm (tuyến đường bê tông 
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thôn Bỗng 2 bị sạt 3 điểm tổng chiều dài khoảng 70m, tuyến đường vào thôn Bỗng 
Buôn sạt 01 điểm với tổng chiều dài khoảng 35m) tổng chiều dài cả 2 tuyến khoảng 

105m, dự kiến kinh phí kè phần taluy âm kinh lớn: Cử tri 2 thôn đề nghị cấp trên xem 
xét hỗ trợ kinh phí để kè các điểm sạt ta luy âm đường liên thôn của 2 thôn cho nhân 

dân đi lại được thuận tiện và an toàn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng 

Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Cam Cọn kiểm tra hiện trạng, đề xuất quy mô đầu 
tư xây dựng. Căn cứ vào quy mô, tổng mức đầu tư, UBND xã Cam Cọn cân đối nguồn 

vốn thu từ sử dụng đất của xã để đầu tư xây dựng công trình, phần kinh phí còn thiếu 
UBND xã Cam Cọn báo cáo UBND huyện xem xét bổ sung. Trước mắt, giao UBND 

xã Cam Cọn tổ chức khắc phục tạm thời, căng dây, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn 
giao thông đi lại của Nhân dân. 

(80) Cử tri Nguyễn Văn Sang (thôn Cọn 1, xã Cam Cọn), ông Đoàn Đình 

Khuyến, Nguyễn Văn Sơn (Tân Tiến, xã Cam Cọn) có nhà làm trên đất nông nghiệp, 
thuộc diện thu hồi dự án Tái định cư Cảng hàng không Sa Pa. Đơn vị thi công đã thi 

công khu vực xung quanh nhà các hộ gia đình này nhưng các hộ này chưa được bố 
trí tái định cư. Đề nghị sớm bố trí đất tái định cư cho gia đình để sớm ổn định cuộc 

sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Các hộ gia đình trên đã được giao đất theo Thông báo số 339/TB-UBND ngày 
28/7/2022 của UBND huyện Bảo Yên, hộ ông Đoàn Đình Khuyến và hộ ông Nguyễn 

Văn Sơn (Tân Tiến, xã Cam Cọn) đã giao đất cho các hộ ngày 02/8/2022, hiện các hộ 
đang xây dựng nhà, riêng hộ ông Nguyễn Văn Sang đã tạm bàn giao đất từ tháng 
4/2022 để hộ gia định xây dựng nhà (hiện hộ gia đình đã làm nhà xong và ổn định 

cuộc sống). 

(81) Cử tri Nguyễn Văn Hải, Hoàng Thị Cúc, Tân Tiến, xã Cam Cọn có ý kiến 

gia đình nằm trong vùng quy hoạch TĐC Cảng hàng không Sa Pa, nhưng nhà nước 
chỉ thu hồi 1 phần (như chuồng trại và công trình phụ). Phần đất còn lại chỉ đủ để ở, 

không đảm bảo để xây dựng chuồng trại, các công trình phụ; Cử tri đề nghị UBND 
huyện kiểm tra, xem xét thu hồi và cấp TĐC mới cho gia đình xây dựng nhà cửa để 

ổn định phát triển kinh tế gia đình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

 Tại Điều 6, Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND 

tỉnh Lào Cai quy định như sau:  
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 “Điều 6: Diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định tại điều 6a thông tư số 

37/2014/TT-BTNMT được bổ sung bởi khoản 3 điều 11 thông tư số 33/2017/TT -
BTNMT. 

 1. Phần diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi được xác định là không 
đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng, khi có một trong các điều kiện sau: 

 a) Diện tích còn lại sau khi thu hồi đã bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở; 

 b) Đất trồng lúa bị mất nguồn nước để phục vụ sản xuất không thể khắc phục 

được; 

 c) Đất nuôi trồng thủy sản bị ô nhiễm nguồn nước, bồi đắp không thể khắc 

phục được. 

 2. Chỉ thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông 

nghiệp còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng (như theo quy định 
tại khoản 1 điều này) nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất. 

 Việc xác định phần diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi không đủ 

điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều này do các phòng, ban 
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi 

thực hiện và phải được lập thành biên bản để làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, bồi 
thường, hỗ trợ. 

 3. Trường hợp diện tích đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây 
hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm còn lại sau thu hồi bị ảnh hưởng do triển khai 

thực hiện dự án nhưng có thể cải tạo đất để tiếp tục sản xuất hoặc chuyển sang sử 
dụng theo các mục đích đất nông nghiệp khác, thì UBND cấp huyện.tổng hợp, báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể. 

 4. Khuyến khích người sử dụng đất có phần diện tích đất nông nghiệp còn lại 

sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng thực hiện chuyển đổi, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất cho người có đất liền kề. Trường hợp không thực hiện 
chuyển đổi, chuyển nhượng thì Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất theo quy định.  

 5. Đối với phần diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại sau 
thu hồi và các trường hợp khác chưa có trong bản quy định này, thì UBND cấp huyện 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.  

 6. Diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sau khi 

thu hồi theo quy định trên được qản lý, khai thác theo hướng dẫn về quản lý và khai 
thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh tỉnh Lào Cai.  

(82) Cử tri Vũ Thị Bích - Cam Cọn: Hộ gia đình có thửa đất ở ngoài danh giới 
thu hồi dự án Cảng hàng không Sa Pa, giáp danh với dự án. Tuy nhiên, vị trí gia đình 
bà đang ở, trước đây, khi thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị ảnh hưởng, 

gây sụt lún. Đến nay, tiếp tục thi công dự án Cảng Hàng không, nhà của bà bị thấp 
hơn so với mặt đường, mỗi lần mưa gây ngập úng, quá trình thi công có thể gây ảnh 

hưởng đến nhà, không an toàn cho gia đình. Cử tri đề nghị UBND huyện xem xét, 
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đánh giá, thu hồi hết vị trí nhà đang ở của gia đình và giao tái định cư để gia đình di 
chuyển, đảm bảo an toàn, hoặc hỗ trợ cho gia đình nâng nền nhà lên để tránh bị ảnh 

hưởng sụt lúc khi thi công dự án cảng hàng không. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

 Đối với nhà, công trình không thuộc phạm vi, ranh giới bồi thường, giải phóng 
mặt bằng nhưng do thi công cac dự án, công trình san tạo mặt bằng (đào nền, đắp 

nền,…) làm thay đổi cao độ mặt bằng xung quanh nhà (nền nhà bị thấp hơn mặt 
bằng của dự án, nước không thoát được, nền nhà cao hơn mặt bằng không có lối ra 
vào, đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn cho hộ gia đình, cá nhân,…), các dự án 

khác (nổ mìn, lu nèn nền mặt đường, sạt lở đất, sụt lún nền,…) gây ảnh hưởng đến 
kết cấu nhà, công trình (nứt, gãy, vỡ liên kết, nghiêng lệch,…) mà do trong quá trình 

đánh giá tác động môi trường, phê duyệt dự án, hồ sơ thiết kế chưa có giải pháp xử 
lý thì chủ đầu tư, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kiểm tra 

đánh giá nguyên nhân mức độ ảnh hưởng để có giải pháp xử lý và tiến hành bồi 
thường, hỗ trợ về nhà và công trình cho phù hợp với hiện trạng. Kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ tính vào tổng mức đầu tư của dự án. 

Trường hợp trong quá trình thực hiện thi công các dự án, công trình xây dựng, 
khai thác khoáng sản gây ra (nổ mìn, lu nèn, đào hoặc đắp đất, ép hoặc đóng cọc, 

lắp đặt các thiết bị,…) làm ảnh hưởng đến kết cấu nhà, công trình (nứt, gãy ,vỡ liên 
kết, nghiêng, lún lệch,…) mà lỗi do nhà thầu thi công gây ra thì chủ đầu tư phối hợp 

với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và nhà thầu thi công kiểm 
tra đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng để có giải pháp xử lý và tiến hành bồi thường, 

hỗ trợ về nhà và công trình cho phù hợp với hiện trạng. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ 
do các nhà thầu thi công, đơn vị khai thác khoáng sản chi trả. 

* Xã Bảo Hà 

(83) Ý kiến của cử tri Liên Hà 2: Bản Liên Hà 2 có quỹ đất xây dựng nhà văn 
hóa từ năm 2006 đến năm 2015 nhà văn hóa nằm trong quy hoạch kè suối bảo vệ khu 

dân cư Liên Hà Hồng Bùn thôn bản đã tháo dỡ, đến nay mặt bằng kè suối bảo vệ khu 
dân  cư Liên Hà, Hồng Bùn cơ bản đã xong, cán bộ thôn bản đã nhiều lần đề nghị với 

UBND xã có ý kiến với UBND huyện Bảo Yên. Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện đã hướng dẫn thôn bản làm đơn từ năm 2021 nhưng 

đến nay vẫn chưa được bố trí quỹ đất xây dựng nhà văn hóa. Nhân dân bản Liên Hà 
2 đề nghị UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo các phòng, ban có liên quan cắm đất để bản 

Liên Hà 2 xây dựng nhà văn hóa đảm bảo các hoạt động của thôn bản.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

 Tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND huyện giao UBND xã Bảo Hà liên hệ, phối 

hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh 
tế và Hạ tầng nghiên cứu giải quyết. 
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 (84) Cử tri bản Liên Hà 1, Liên Hà 2, Liên Hà 5 đề nghị UBND huyện chỉ đạo 
các phòng ban có liên quan và đơn vị thi công, công trình kè suối bảo vệ khu dân cư 

Liên Hà, Hồng Bùn đẩy nhanh tiến độ thi công và giao đất tái định cư cho các hộ dân 
nằm trong quy hoạch để ổn định cuộc sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Do vướng mắc GPMB, dịch bệnh, điều chỉnh quy hoạch, dự án khiến nhà thầu 

thi công không đồng bộ, gián đoạn ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đấu nối điện, nước. 
Đồng thời, UBND huyện đã thanh lý thay thế nhà thầu có năng lực yếu cũng làm 

chậm tiến độ công trình; UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án ĐTXD đôn đốc 
đơn vị thi công tập trung máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng đảm 

bảo mặt bằng và hạ tầng giao tái định cư cho nhân dân. 

(85) Cử tri bản Liên Hà 3 đề nghị UBND huyện có chủ trương nâng cấp trụ sở 

làm việc của UBND xã Bảo Hà phù hợp với quy mô dân số vì hiện nay lượng người 
dân đến giao dịch tại bộ phần một cửa, các hội viên đến làm việc với các tổ chức 

chính trị - xã hội nhiều nhưng phòng làm việc quá bé lại nhiều người cùng làm việc 
trong 01 phòng làm mất mỹ quan, hiệu quả công việc chưa cao.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri. UBND huyện sẽ đề nghị các ngành rà soát để đề 

nghị UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn  2023-2025. 

* Xã Xuân Hoà 

(86) Cử tri bản Cuông 3 (Khu tái định cư) phản ánh: Các hộ chuyển sang khu 
tái định cư, cư trú từ năm 2013 nhưng đến nay chưa được cấp sổ đất ở, khó khăn 

trong việc giao dịch. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm vào đo 
đạc và cấp sổ đất ở cho 28 hộ. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

 Các hộ gia đình thuộc trường hợp di chuyển khỏi vùng nguy hiểm thiên tai. 

Năm 2022 do các hộ chưa đăng ký kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nên chưa 
thực hiện được việc chuyển mục đích sử dụng đất. Đề nghị các hộ gia đình liên hệ 

với UBND xã Xuân Hòa để được hướng dẫn làm đơn tự nguyện trả lại đất đối với 
thửa đất ở cũ và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở năm 2023. 

(87) Cử tri: Lương Thị Nghè - bản Cuông 2 đề nghị xem xét: Năm 1998, gia 
đình được cấp sổ đất ở. Đến năm 2008 cấp đổi sổ, sau khi cấp đổi thì diện tích đó lại 
cấp cho hộ khác. Gia đình đã gửi đơn lên UBND xã Xuân Hòa, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Bảo Yên, nhưng đến ngay gia đình chưa nhận được kết quả trả lời. 
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Đề nghị UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm trả lời rõ cho gia 
đình biết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Hiện nay vụ việc của bà Lương Thị Nghè, bản Cuông 2, đã được Tòa án thụ lý 

giải quyết. Sau khi có bản án của tòa án, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu 
UBND huyện giải quyết theo quy định của pháp luật. 

(88) Cử tri Đặng Văn Dền - bản Cuông 3 phản ánh: Năm 2008, do cơn bão số 
4 cuốn trôi nhà ở và sổ đất ở, sau gia đình di dời sang chỗ ở khác, khi có quyết định 

nâng cấp quốc lộ 279, có thu một phần đất ở của gia đình, còn một phần lại cấp cho 
hộ khác. Đề nghị UBND huyện cấp lại diện tích đã cấp cho hộ gia đình khác cho gia 

đình ông Dền. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

 UBND huyện giao UBND xã Xuân Hòa chủ trì phới hợp với Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra làm rõ nội 

dung đề nghị của công dân. Tham mưu giải quyết đảm bảo quyền lợi của người sử 
dụng đất theo quy định của pháp luật. 

(89) Cử tri bản Mí; nhóm hộ bản Hò (Đát Cũ), bản  Kẹm (Lùng Mật cũ), bản 
Vắc (giáp bản Mí), Mai Thượng (Khuổi Chấn cũ), Mai Chung (giáp bản 01 Vành xã 
Xuân Thượng), Chuân (Tham Động cũ), Sáo (khu gia đình ông Đàm Văn Hùng) xã 

Xuân Hòa tiếp tục đề nghị: UBND huyện Bảo Yên hỗ trợ đầu tư kéo đường điện 0,4KV 
để phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho các hộ gia đình; đường điện, cột điện của các 

nhóm hộ trên chủ yếu là dân tự kéo, điện yếu, cột không đảm bảo an toàn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 04/02/2021, UBND huyện đã có Tờ trình số 87/TTr-UBND về việc đề 

nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây 
dựng đường dây trung, hạ thế và TBA cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các thôn 

bản của các xã: Lương Sơn, Xuân Hòa và Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên. Tuy nhiên, 
UBND tỉnh đang xem xét, chưa có văn bản đồng ý. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND 

huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư xây dựng công trình. 

(90) Cử tri Cuông 2 tiếp tục đề nghị: Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cầu từ 

Cuông 2 sang Cuông 1 (Đã đề nghị nhiều lần trong nhiều năm nhưng chưa được các 
cấp quan tâm đầu tư, gây bức xúc trong cử tri). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Cầu Cuông 2 sang Cuông 1 đã được UBND huyện đề xuất đưa vào dự án cầu 
dân sinh bằng nguồn vốn LRAMP; tuy nhiên do địa hình khu vực tiếp giáp QL279 

không đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành về đường đầu tư, tầm nhìn nên không đủ 
điều kiện để đầu tư theo chương trình LRAMP. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện 
sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh, Sở ngành của tỉnh xem xét, bố trí kinh phí xây dựng cầu để 

phục vụ đi lại của Nhân dân. 

(91) Cử tri bản Mai Chung xã Xuân Hòa tiếp tục đề nghị: Kè suối với chiều dài 

1.000m để bảo vệ hơn 0,9ha ruộng 02 vụ, vì hằng năm mưa lũ thường xuyên bị sạt lở 
(đã đề nghị nhiều lần). 

(92) Cử tri bản Mai Hạ tiếp tục đề nghị: UBND huyện Bảo Yên tiếp tục đầu tư 
kè tiếp đoạn kè còn lại với tổng chiều dài 240m. 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với hỗ trợ kinh phí xây dựng kè kè suối chống lũ và kè chống sạt lở đất sản 

xuất nông nghiệp xã Xuân Hòa, UBND huyện đã có rất nhiều văn bản đề xuất các 
danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 với UBND tỉnh và các ngành chức năng 

(Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 
16/7/2020..) và Báo cáo số 467/BC-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc tổng hợp tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2022 trên địa bàn huyện với kinh phí đề 
xuất xây dựng các tuyến kè tại các bản Mai Chung, Mai Hạ, Nhàm, Mai Thượng… là 

63 tỷ đồng với biện pháp Kè bê tông trọng lực 02 bên bờ suối dài 3,5km, cao 3,5m 
trình UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí sửa chữa, nâng 

cấp. Nhưng hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được UBND tỉnh bố 
trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện. 

 (93) Cử tri bản Nhàm, bản Xóm Thượng - Xuân Hòa: Đề nghị UBND huyện 
đầu tư nâng cấp tuyến mương của bản, do mưa lũ gây hỏng, gẫy nhiều đoạn dẫn đến 

nước không đủ tưới tiêu cho cánh đồng ruộng 02 vụ. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đề nghị UBND xã Xuân Hòa chỉ đạo Ban quản lý công trình hạ tầng xã khẩn 

trương kiểm tra, rà soát, lập dự toán gửi phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để thẩm 
định (thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh 
Lào Cai) để khẩn trương sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình và cung cấp 

nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. UBND huyện đã cấp kinh 
phí ngay từ đầu năm tại Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2022) với kinh phí được cấp là 469,75 triệu đồng để duy tu, 

bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 100% vật liệu và một 
phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động). Đồng thời chỉ đạo 

các tổ thủy nông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng 
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chảy của hệ thống kênh dẫn, đập đầu mối nhằm đảm bảo không thất thoát nước trong 
kênh và cấp nước phục vụ sản xuất. 

(94) Cử tri bản Mai Thượng phản ánh: Khu san tạo mặt bằng bán đấu giá tại 
bản Mai Thượng do huyện làm chủ đầu tư, diện tích san tạo mặt bằng đã được kè bảo 

vệ chắc chắn, nhưng diện tích ruộng, đất sản xuất, hoa màu của bà con thì không có 
kè bảo vệ. Đề nghị UBND huyện Bảo Yên sớm đầu tư kè suối để bảo vệ diện tích 

ruộng và đất sản xuất của bà con. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với hỗ trợ kinh phí xây dựng kè kè suối chống lũ và kè chống sạt lở đất sản 

xuất nông nghiệp xã Xuân Hòa, UBND huyện đã có rất nhiều văn bản đề xuất các 
danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 với UBND tỉnh và các ngành chức năng 

(Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 
16/7/2020 …) và Báo cáo số 467/BC-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc tổng hợp tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2022 trên địa bàn huyện với kinh phí đề 
xuất xây dựng các tuyến kè tại các bản Mai Chung, Mai Hạ, Nhàm, Mai Thượng… là 

63 tỷ đồng với biện pháp Kè bê tông trọng lực 02 bên bờ suối dài 3,5km, cao 3,5m 
trình UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí sửa chữa, nâng 

cấp. Nhưng hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được UBND tỉnh bố 
trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện. 

(95) Cử tri xã Xuân Hòa đề nghị: Cấp trên xem xét, làm rõ việc đất trồng chéo 
giữa Lâm trường Bảo Yên với các hộ dân, nhân dân đã canh tác từ lâu năm, nhưng 

đến nay lại thuộc Lâm trường quản lý, gây nhiều bức xúc trong nhân dân, nhiều hộ 
không có đất canh tác... 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 
14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối 

với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai. Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới và sự chồng chéo trong việc cấp giấy chứng 

nhận giữa các tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng 
phòng hộ, UBND các xã, thị trấn) và các hộ gia đình cá nhân. Sau khi thực hiện xong 

đề án, sẽ bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. 

* Xã Tân Dương 

(96) Cử tri bản Qua đề nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban 
chuyên môn kiểm tra, xác minh đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các hộ tại bản Qua (bản Khuổi Thàng cũ). Hiện nay các hộ tại đó chưa có giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, để có cơ 
sở tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia 

đình thì các hộ gia đình phải có hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do 
vậy, đề nghị các hộ gia đình liên hệ với UBND xã Tân Dương để được kiểm tra hồ sơ 

địa chính và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
theo quy định. 

(97) Cử tri bản Qua đề nghị đầu tư nước nước sinh hoạt phục vụ nhân dân bản 
Qua (đã khảo sát và đề nghị nhiều lần, nhưng chưa được đầu tư). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với việc sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình cấp nước sinh hoạt 
trên địa bàn xã Tân Dương, UBND huyện đã có đề xuất các danh mục đầu tư công 

trung hạn 2021 - 2025 với UBND tỉnh và các ngành chức năng (Báo cáo số 87/BC-
UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 
75/BC-UBND ngày 03/03/2021 của UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-

NN&PTNT ngày 27/01/2021 của Phòng Nông nghiệp và PTNT …). Nhưng hiện nay 
chưa được bố trí vốn đầu tư, thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển 

khai thực hiện.  

(98) Cử tri bản Qua đề nghị đầu tư xây mới nhà văn hóa bản Qua (do sáp nhập 

ba bản thành một, nay không đủ diện tích phục vụ bà con nhân dân tham gia hội họp). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo Nghị quyết 35/20215/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2020 tính đến nay trên địa 
bàn huyện Bảo Yên 100% thôn, bản đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa khu dân 

cư. Vì vậy nhà văn hóa bản Qua không thuộc diện đầu tư xây dựng mới mà tổ chức 
thực hiện rà soát quỹ đất của các nhà văn hoá dôi dư sau khi sáp nhập thôn, bản lên 

phương án thu hồi và lập hồ sơ bán đấu giá để bổ sung kinh phí phục vụ nâng cấp mở 
rộng cho các nhà văn hoá thôn, bản đang hoạt động. 

(99) Cử tri bản Qua tiếp tục đề nghị: Đề nghị đầu tư kè suối bảo vệ khoảng 

30ha ruộng tại bản Qua với chiều dài khoảng 1km. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong thời điểm này, huyện chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện đầu 

tư. Trước mắt, yêu cầu UBND xã Tân Dương khẩn trương kiểm tra, rà soát nhu cầu 
đầu tư kè suối chống lũ, sạt lở gây mất đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã (đặc 
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biệt bản Qua), báo cáo qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước ngày 
30/11/2022 để tợp hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

(100) Cử tri bản Mười đề nghị được đầu tư khoảng 1km đường dây 0,4KW cho 
12 hộ dân khu Làng Dạng, hiện vẫn đang tự kéo dây nhỏ, cột tre không đảm bảo an 

toàn; Cử tri bản Dằm đề nghị được đầu tư khoảng 0,5km đường dây 0,4KW cho 7 hộ 
dân khu nhà ông Áo, hiện vẫn đang tự kéo dây nhỏ, cột tre không đảm bảo an toàn; 

Cử tri bản Siêu Pang đề nghi được đầu tư khoảng 3km đường dây 0,4KW cho 14 hộ 
dân hiện vẫn đang tự kéo dây nhỏ, cột tre không đảm bảo an toàn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. Do các nhóm hộ ở rải rác không tập trung, khoảng cách 
cấp điện xa, xuất đầu tư lớn, nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn hẹp. UBND 

huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh, Sở Công thương xem xét đầu tư cấp điện cho các nhóm 
hộ để sớm ổn định đời sống và phát triển kinh tế. 

(101) Cử tri bản Nà Đò đề nghị được đầu tư khoảng 0,6km đường dây 0,4KW 

cho 22 hộ dân chia làm 2 nhánh từ nhà ông Tiếp đi nhà ông Lền và từ nhà ông Mủng 
đi nhà ông Tuyền, hiện vẫn đang tự kéo dây nhỏ, cột tre không đảm bảo an toàn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. Do các nhóm hộ ở rải rác không tập trung, khoảng cách 
cấp điện xa, xuất đầu tư lớn, nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn hẹp. UBND 

huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh, Sở Công thương xem xét đầu tư cấp điện đạt chuẩn và 
an toàn cho các nhóm hộ để sớm ổn định đời sống và phát triển kinh tế. 

(102) Cử tri Lý Thị Nêu ‑  Bản Mười, Tân Dương đề nghị: Đề nghị đại biểu 
HĐND huyện có ý kiến với UBND huyện can thiệp và yêu cầu phía Công ty TNHH 

MTV Lâm Nghiệp Bảo Yên trả lại một phần diện tích đất rừng để nhân dân canh tác, 
do hiện tại nhân dân chỉ trông chờ vào làm kinh tế từ rừng, diện tích ruộng rất ít nhân 
dân không đủ sinh sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối 
với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới và sự chồng chéo trong việc cấp giấy chứng 
nhận giữa các tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ, UBND các xã, thị trấn) và các hộ gia đình cá nhân. Sau khi thực hiện xong 
đề án, sẽ bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật." 

* Xã Xuân Thượng 
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(103) Cử tri bản 4, 7 Vành  đề nghị: Tổng diện tích đất ruộng lúa và đất rừng 
có 25 hộ dân đang canh tác, khoảng 50 ha rừng và ruộng lúa. Hàng ngày nhân dân 

đi lại sản xuất, vì Thủy Điện Phúc Long dâng nước nên người dân tự làm cầu tre gỗ 
bắc qua suối đi lại tạm thời, nhưng mỗi một lần Thủy điện dâng nước cao lại trôi cầu, 
tình trạng này đã diễn ra rất nhiều lần, người dân không khắc phục được nữa, cầu tre 

gỗ cũng không đảm bảo an toàn cho nhu cầu đi lại của nhân dân. Do vậy các hộ dân 
đề nghị Công ty Thủy điện Phúc Long khảo sát có phương án hỗ trợ cho Nhân dân 

xây dựng cầu kiên cố qua suối để người dân yên tâm sản xuất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện Bảo Yên xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các cơ quan 

chuyện môn, Công ty Thủy điện Phúc Long nghiên cứu, lên phương án giải quyết.    

(104) Ông Bàn Văn Tân - Cử tri 1 Vành đề nghị xem xét: Khu vực diện tích đất 

rừng Nậm Cháo thuộc bản 1 Vành, xã Xuân Thượng có 18 hộ cá nhân gia đình đã 
canh tác từ năm 1993 đến nay, các hộ dân trồng rừng quế, trẩu hiện tại đến tuổi khai 

thác gỗ nhưng không khai thác được do bìa sổ đỏ của các hộ cá nhân đang bị chồng 
chéo với đất rừng 661, đề nghị Ban quản lý dự án rừng phòng hộ (661) sớm xem xét, 
làm rõ ranh giới và giải quyết dứt điểm cho các hộ dân (cử tri đã đề nghị nhiều lần 

nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm). 

(105) Ông Lý Văn Nhâm - cử tri  bản 4 Vành: Đề nghị giải quyết dứt điểm đất 

rừng của các hộ cá nhân gia đình đang trồng rừng chồng chéo với đất công ty lâm 
trường Bảo Yên khu vực bản 4 Vành đề nghị giải quyết dứt điểm (cử tri đề nghị nhiều 

lần). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 
14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối 

với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai. Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới và sự chồng chéo trong việc cấp giấy chứng 

nhận giữa các tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng 
phòng hộ, UBND các xã, thị trấn) và các hộ gia đình cá nhân. Sau khi thực hiện xong 
đề án, sẽ bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. 

* Xã Thượng Hà 

(106) Cử tri bản 1 Mai Đào, xã Thượng Hà có ý kiến: Cầu dân sinh từ bản 1 

Mai Đào, xã Thượng Hà đi xã Minh Tân đã được quan tâm đầu tư xây dựng từ năm 
2018 và đã đưa vào sử dụng. Khi triển khai thi công đơn vị thi công đã hứa khi hoàn 

thành sẽ có kè để đảm bảo nhưng khi hoàn thành không có kè ở chân cầu và phía trên 
chân ruộng của Nhân dân gây ảnh hưởng đến diện tích lúa của Nhân dân khi xảy ra 

mưa lũ. Nhân dân đã nhiều lần ý kiến nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Đề nghị 
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huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm khảo sát, giải quyết kịp thời cho Nhân dân 
để yên tâm sản xuất, ổn định đời sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, 
kiểm tra thực tế. Căn cứ vào quy mô, kinh phí sự cần thiết UBND huyện sẽ cân đối 

nguồn vốn của huyện hoặc đề nghị tỉnh xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, ổn 
định đời sống Nhân dân. 

(107) Cử tri bản 1 Mai Đào, xã Thượng Hà có ý kiến: Tuyến đường bê tông xi 
măng từ bản 1 Mai Đào đi bản 4 Mai Đào (đoạn nhà Ông Hội) hiện nay chưa có 

cống, trời mưa gây ra tràn nước, đất đá vùi lấp hoa màu và gây khó khăn trong quá 
trình di chuyển của học sinh và Nhân dân. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa 

được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đề nghị huyện xem xét, bổ sung kinh 
phí để xây dựng hệ thống cống hai bên tuyến đường trên để phục vụ đi lại và sản xuất 
của Nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Qua kiểm tra tại vị trí trên đã có cống tròn D100 thoát nước, tuy nhiên vào đợt 
mưa lớn mới xảy ra hiện tượng cây cối, rác làm tắc cống dẫn đến không thoát nước 

kịp gây tràn lên mặt đường. Giao UBND xã Thượng Hà tăng cường công tác nạo vét, 
thanh thải, dòng chảy, duy tu bảo dưỡng đảm bảo an toàn cho công trình, công năng 

hoạt động của công trình. 

(108) Cử tri Bản 1,3,4 Mai Đào có ý kiến: Đường điện 0,4KV từ bản 4 Mai 

Đào đến bản 1 Mai Đào có 03 vị trí (02 vị trí đoạn nhà ông Quang bản 4 Mai Đào và 
01 vị trí nhà ông Quyền bản 3 Mai Đào) cột điện sát đường, dây trùng, thấp gây ảnh 

hưởng và nguy hiểm đến việc vận chuyển hang hóa và đi lại của người dân khi đi qua 
đoạn này. Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được khắc phục, sửa 
chữa gây bức xúc cho người dân 2 bản 1,4 Mai Đào. Đề nghị huyện chỉ đạo ngành 

điện phối hợp với các cơ quan xem xét, khắc phục để đảm bảo cho Nhân dân đi lại an 
toàn, thuận tiện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiên cử tri. UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị Điện lực Bảo Yên 
phối hợp UBND xã Thượng Hà nâng cấp hệ thống cột, đường dây đảm bảo an toàn 

cho Nhân dân. 

(109) Cử tri bản 1 Mai Đào có ý kiến: Đề nghị xem xét đầu tư xây dựng tuyến 

đường từ bản 1 Mai Đào, xã Thượng Hà nối với bản Cao Sơn, xã Kim Sơn và nâng 
cấp, mở rộng tuyến đường BTXM từ QL70 nối với xã Điện Quan, xã Minh Tân ‑  Kim 

Sơn. Hiện nay tuyến đường trên đã được đầu tư đường BTXM nhưng mặt đường quá 
hẹp gây khó khăn cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân. 
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Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 
đã kiểm tra hiện trạng và đề xuất đầu tư. Hiện nay đang triển khai các bước để triển 
khai đầu tư xây dựng và sớm đưa vào phục vụ Nhân dân. 

* Xã Điện Quan 

(110) Cử tri xã Điện Quan có ý kiến: Đề nghị huyện đầu tư xây dựng các tuyến 

đường điện phục vụ nhu cầu của Nhân dân cụ thể như sau: 

- Tuyến 1: Từ điểm trường Khe Bốc thuộc Bản Điện nối tiếp đến nhà ông Lý 

Seo Chăng (bản Điện) dài 700m với 11 hộ dân vì hiện tại người dân tự kéo đường 
điện bằng cột tre không đảm bảo an toàn và đã nhiều lần ý kiến với các cơ quan chức 

năng để đầu tư, xây dựng. 

- Tuyến 2: Từ nhà hộ ông Trần Duy Hạnh bản 5, xã Điện Quan lên nhóm 15 

hộ giáp danh xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà chiều dài khoảng 2 km để đáp ứng nhu cầu 
sử dụng điện của người dân vì hiện tại người dân tự kéo đường điện bằng cột tre 

không đảm bảo an toàn.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 04/02/2021, UBND huyện đã có Tờ trình số 88/TTr-UBND về việc đề 
nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây 

dựng đường dây trung, hạ thế và TBA cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các thôn 
bản của các xã: Thượng Hà, Yên Sơn và Điện Quan, huyện Bảo Yên. Tuy nhiên, 

UBND tỉnh đang xem xét, chưa có văn bản đồng ý. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem 

xét, sớm đầu tư xây dựng công trình. 

III. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (04 ý kiến) 

* Xã Nghĩa Đô 

(1) Cử tri Nguyễn Văn Bốn ‑  bản Mường Kem: Đề nghị cấp trên xem xét thanh 

lý nhà văn hóa Nà Mường cũ để góp phần kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn 
theo mẫu nhà sàn truyền thống dân tộc Tày. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện giao UBND xã Nghĩa Đô phối hợp Tài 

chính – Kế hoạch, Phòng Tài Nguyên và Môi trường lập hồ sơ thanh lý nhà văn hóa 
bản Nà Mường cũ theo quy định. 

* Thị trấn Phố Ràng 
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(2) Cử tri các tổ dân phố 1, 2A, 5A, 6B, 7, 8: đề nghị các cơ quan chức năng 
thành lập hội đồng định giá tài sản hội trường tổ dân phố cũ đã sáp nhập không sử 

dụng đưa ra đấu giá để tổ dân phố xây dựng nhà văn hóa mới đảm bảo quy mô đủ 
chỗ sinh hoạt cho nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công thì đơn 
vị được giao sử dụng tài sản (thôn bản) có trách nhiệm báo cáo đơn vị quản lý tài 

sản (UBND xã), lập hồ sơ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Chủ tịch 
UBND quyết định thanh lý theo thẩm quyền. Đề nghị UBND xã chuyển hồ sơ về 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện quyết định thanh lý theo 
đúng quy định. 

(3) Cử tri Tổ dân phố 8: Tiếp tục đề nghị huyện bố trí quỹ đất cho tổ dân phố 
8 để nhà văn hóa mới đảm bảo diện tích cho nhân dân sinh hoạt  hiện nay nhà văn 

hóa sau khi sáp nhập không đủ chỗ ngồi khi tổ chức các hội nghị toàn dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND huyện giao UBND thị trấn Phố Ràng liên 
hệ, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu giải quyết. 

* Xã Thượng Hà 

(4) Cử tri 6,7 Mai Đào và 4, 6 Vài Siêu có ý kiến: Hiện nay trên địa bàn các 
thôn dịch vụ sóng di động rất kém thậm chí không có dịch vụ sóng di động. Đề nghị 

ngành viễn thông xem xét, nghiên cứu đầu tư phủ sóng di động các khu vực trên để 
người dân các bản trên được sử dụng, tiếp cận, liên lạc được thuận tiện hơn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 02/11/2022, UBND huyện đã có Văn bản số 2237/UBND-VHTT đề nghị 
đầu tư mở rộng mạng lưới Viễn thông, Internet trên địa bàn huyện Bảo Yên gửi Sở 

Thông tin và các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai quan tâm, ưu 
tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng vùng phủ sóng di động, mở rộng cung cấp Hệ thống 
cáp quang Internet trên địa bàn toàn huyện Bảo Yên trong thời gian sớm nhất. 

IV. Về chế độ chính sách (06 ý kiến) 

* Thị trấn Phố Ràng 

(1) Cử tri Lã Văn Đính - TDP 8 tiếp tục đề nghị: Ông là người có công với 
cách mạng. Khi trong xã Lương Sơn, gia đình ông đã đăng ký nhu cầu làm nhà ở cho 

người có công khó khăn về nhà ở. Do điều kiện gia đình ông đã chuyển ra Phố Ràng 
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và làm nhà mới đến nay đã được 8 năm nhưng gia đình ông chưa nhận được chế độ 
làm nhà cho người có công. Đề nghị huyện quan tâm, xem xét, hỗ trợ cho gia đình 

ông. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trả 
lời như sau: 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp với UBND thị trấn Phố Ràng 
kiểm tra, rà soát hiện trạng nhà ở của hộ ông Lã Văn Đính. Kết quả, nhà ở của hộ ông 

Lã Văn Đính đã được xây dựng, không hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo an toàn khi sử 
dụng, ngoài ra nhà đang ở được xây dựng trên đất không chính chủ (đất đang đứng 

tên bà Lê Thị Tươi, Giấy chứng nhận trên chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và chưa 
thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất). Vì vậy, theo quy định hiện tại không 

thuộc diện hỗ trợ nhà ở đối với người có công. 

Như vậy, đối với ý kiến đề nghị của ông Lã Văn Đính, UBND huyện đề nghị 
UBND thị trấn Phố Ràng hướng dẫn gia đình ông làm thủ tục chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, đảm bảo đúng mục đích sử dụng theo quy định. Về nhà ở của hộ gia đình 
ông nếu đảm bảo quy định về đất ở hợp pháp và trong quá trình sử dụng, nhà ở xuống 

cấp, hư hỏng thì đề nghị ông báo cáo lên UBND thị trấn Phố Ràng để tổng hợp, xem 
xét, hỗ trợ. 

(2) Cử tri Vũ Ngọc Trạm ‑  Tổ dân phố 8: Đề nghị huyện giải quyết liên quan 
việc nộp tiền cấp GCNQSD đất 20 triệu đồng của ông. Theo quy định ông là người 

có công khi làm sổ đỏ được miễn giảm theo quy định. Tuy nhiên phòng ban chuyên 
môn của huyện vẫn thu số tiền trên 20 triệu của gia đình ông. Đề nghị các cơ quan 

chức năng xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi của ông và gia đình.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

 UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi cục 

Thuế huyện Bảo Yên kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 
gia đình ông và tham mưu văn bản trả lời theo quy định. 

(3) Cử tri Đỗ Thị Xuân ‑  Tổ dân phố 8: Theo văn bản của tỉnh hỗ trợ học phí 
cho giáo viên đi học khóa học 2020 ‑  2022. Một số huyện được hỗ trợ nhưng huyện 
Bảo Yên chưa được hỗ trợ. Đề nghị huyện xem xét hỗ trợ đảm bảo công bằng. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ vào Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về 
thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, trung học 
cơ sở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025. “Về kinh phí: thực hiện lộ trình nâng chuẩn 

trình độ đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học, THCS do Ngân sách địa phương đảm 
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bảo theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy 
định của pháp luật; đồng thời, đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quy định 

của pháp luật về Luật ngân sách trong trường hợp tỉnh chưa cân đối được ngân sách 
để thực hiện kế hoạch này” 

Theo biểu số 03 (kèm theo Kế hoạch số 307/KH-UBND) về nhu cầu kinh phí 
thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên MN, TH, THCS trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai thì kinh phí thực hiện để nâng chuẩn trình độ đào tạo giai đoạn từ năm 2021 đến 
năm 2025 (kinh phí theo từng năm). Như vậy, những học viên đi học năm 2020 (khóa 

học năm 2020-2022, 2020-2023) do tham gia tuyển sinh trước thời điểm Kế hoạch 
307/KH-UBND được ban hành thực hiện, nên không được xét duyệt để hưởng theo 

chế độ này.  

* Xã Tân Dương  

(4) Cử tri bản Rằm, xã Tân Dương: Kiến nghị về chế độ bảo hiểm y tế, hiện 
nay Bản Dằm xã Tân Dương vẫn thuộc diện được hưởng chế độ BHYT, khi người dân 
phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện thì được hỗ trợ tiền ăn và 

tiền đi lại. Nhưng khi người dân nhập viện điều trị tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh 
lại không được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại. Đề nghị các cơ quan chức năng trả lời rõ 

cho nhân dân. 

UBND huyện nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngay sau khi Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày  16/07/2021 của HĐND 
tỉnh Lào Cai được ban hành và có hiệu lực, huyện Bảo Yên đã tổ chức quán triệt và 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
nội dung của Nghị quyết đến người dân để Nghị sớm đi và cuộc sống. Chỉ đạo ngành 

y tế, đặc biệt là Bệnh viện đa khoa huyện và các Trạm y tế thực hiện tốt công tác chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt việc thanh toán chế độ hỗ trợ cho người 

nghèo, và một số đối tượng chính sách theo quy định của Nghị quyết. Bệnh viện Đa 
khoa huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chú trọng, 
nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, ngày 16/7/2021 

của UBND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ 
nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các 

cơ sở Y tế công lập trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền trực tại khoa khám bệnh 
khi người dân đến khám và tuyên truyền tại các khoa phòng khi có bệnh nhân đến và 

điều trị. 

Kết quả thực hiện (từ tháng 8/2021 đến tháng 9/2022): 

+ Hỗ trợ tiền ăn: cho 4.364 người với kinh phí hỗ trợ là 1.132.381.100 đồng; 
cụ thể: hộ nghèo được hỗ trợ: 885 người với số kinh phí 228.551.100 đồng;  người 

dân tộ thiểu số đang sinh sống thại các xã khu vực III, II là 3.479 người với số kinh 
phí là 903.834.000 đồng. 

+ Hỗ trợ tiền đi lại: cho 4.364 người với kinh phí hỗ trợ là 272.252.325 đồng; 
cụ thể: hộ nghèo được hỗ trợ: 885 người với số kinh phí 89.074.182 đồng;  người dân 
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tộ thiểu số đang sinh sống thại các xã khu vực III, II là 3.479 người với số kinh phí là 
183.178.143 đồng. 

Đối với các trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không được hỗ trợ: 
Theo quy định tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của HĐND 

tỉnh Lào Cai và Hướng dẫn liên ngành số Hướng dẫn số 1934/HDLN-YT-TC-
LĐTB&XH-BHXH-BDT ngày 09/9/2021 thì người dân ở Bản Dằm xã Tân Dương 

vẫn thuộc diện được hưởng chế độ hỗ trợ. Việc thanh toán chế độ hỗ trợ trên do Bệnh 
viện điều trị cho bệnh nhân thực hiện sau khi Bệnh nhân kết thúc đợt điều trị và thực 

hiện thủ tục đề nghị thanh toán. Vì vậy, sau khi suất viện bệnh nhân liên hệ và đề nghị 
Bệnh viện nơi điều trị thực hiện việc thanh, quyết toán tiền hỗ trợ theo quy định. 

* Xã Xuân Thượng 

(5) Ông Bàn Văn Quang - Cử tri bản 4 Vành đề nghị: Giá đất cấp GCN quyền 

sử dụng đất hiện tại khu vực bản 4 Vành (trung tâm xã) quá cao gia đình khó khăn 
không có điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đề nghị Nhà nước xem xét giảm 
giá thuế.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Căn cứ tính giá đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND tỉnh 

quy định tại Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) và hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm 
nên giá khi các hộ gia đình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

phải thực hiện theo các quy định trên. 

(6) Ông Đặng Văn Dòng - Cử tri bản 4 Vành đề nghị Nhà nước xem xét: Hiện 

tại khu trung tâm bản 4 vành do xã về đích Nông thôn mới và bản 4 Vành xuống vùng 
1, đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn, mọi chế độ của Nhà nước nhân dân 

không được hưởng nữa, như: Thẻ Bảo hiểm y tế và một số chính sách khác, đề nghị 
Nhà nước xem xét có chính sách hỗ trợ cho Nhân dân được hưởng chế độ của Nhà 
nước nữa hay không? 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Căn cứ Điều 3, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025: “Các xã khu vực III, khu 

vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với 

xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận 
xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực”. 
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Theo quy định trên, xã Xuân Thượng đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông 
thôn mới (theo Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai) thì thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II. 

Đối với ý kiến của ông Đặng Văn Dòng nêu trên, UBND huyện sẽ tiếp thu và 
tổng hợp ý kiến gửi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

V. Môi trường và các vấn đề khác (17 ý kiến) 

* Xã Tân Tiến 

(1) Bà Hoàng Thị Sách - Thác Xa 1: Bà Sách phản ánh ngày 13/3/2022, con 
bà bị mắc Covid-19 đi điều tri tại Khu thu dung huyện Bảo Yên nhưng không được 

chăm sóc kịp thời, thiếu trách nhiệm. Thái độ của cán bộ y tế tại khu thu dung đối với 
người dân là con bà chưa tận tình, nhiều lần đề nghị hỗ trợ con bà nhưng không được 

thực hiện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Bệnh viện Đa khoa huyện nghiên cứu, trả lời như sau: 

Từ đợt dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 ngày 27/4/2022, Bệnh viện đa khoa 

huyện Bảo Yên cùng các đơn vị y tế trong địa bàn huyện thực hiện cùng lúc những 
nhiệm vụ khác nhau như: cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, sàng lọc, chăm sóc người 
nhiễm, nghi nhiễm tại cơ sở cách ly tập trung, khoa Truyền nhiễm, truy vết, tiêm 

chủng Vắc xin, theo dõi sau tiêm, hỗ trợ, thường trực cấp cứu tại các điểm, các cụm 
tiêm chủng. Bên cạnh đó tham gia các đoàn Y tế do Sở Y tế, UBND tỉnh phát động 

hỗ trợ các tỉnh có dịch bệnh bùng phát: Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Thành 
phố Hồ Chí Minh… 

Theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 số 01 huyện Bảo Yên là thời 

điểm huyện Bảo Yên dịch Covid-19 bùng phát, số lượng người mắc tăng nhanh, người 
nghi mắc và các ca Covid-19 trong cộng đồng nhiều. 

Quy mô giường bệnh của Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 số 01 huyện Bảo 
Yên là 100 giường bệnh, tuy nhiên cơ sở luôn quá tải về số lượng ca mắc. Việc tiếp 

nhận các ca bệnh mới, làm thủ tục, hồ sơ nhập vào cơ sở song song với việc phối hợp 
bộ đội thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện chăm lo bữa ăn, công tác vệ sinh, chăm sóc 

sức khỏe, làm thủ tục cho bệnh nhân ra viện, chuyển tuyến luôn quá tải cho cán bộ 
viên chức y tế tại cơ sở thu dung. Mặt khác tại thời điểm đó Bệnh viện đã phối hợp 
với Trung tâm y tế huyện Bảo Yên duy trì số lượng cán bộ viên chức y tế từ 7 – 12 

nhân lực thực hiện. Từ những con số nhân lực y tế trên và số lượng ca bệnh mắc 
Covid-19 tại cơ sở thu dung, điều trị số 01 huyện Bảo Yên cho thấy số lượng công 

việc hàng ngày của cán bộ viên chức y tế luôn luôn quá tải, có những cán bộ đã mắc 
Covid-19 tiếp tục viết đơn ở lại thực hiện và chăm sóc bệnh nhân.  

Việc ý kiến cử tri Hoàng Thị Sách, Thác Xa 1, xã Tân Tiến phản ánh thời điểm 
đó là đúng, tuy nhiên với tình hình số lượng người mắc Covid-19 như trên và tình 

hình thực tiễn tại cơ sở thu dung là có nguyên nhân khách quan, Bệnh viện Đa khoa 
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huyện Bảo Yên kính mong Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và các cử tri 
cùng bà con nhân dân cùng thông cảm, chia sẻ với cán bộ viên chức ngành y tế.  

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên rất mong được sự quan tâm, góp ý về công 
tác phát triển bệnh viện trong thời gian tới để đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo dõi, 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn. 

* Xã Nghĩa Đô 

(2) Cử tri Ma Văn Canh ‑  bản Nà Khương: Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm 
tra khu vực đầu nguồn Khuổi Tầu - Nà Khương. Hiện nay có một số canh tác phun 

thuốc trừ cỏ làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao UBND xã Nghĩa Đô nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm 

tra. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực Khuổi Tầu có một số hộ dân sử dụng thuốc trừ cỏ 
để phun trừ cỏ tại vườn quế. Qua kiểm tra vỏ bao bì người dân sử dụng đối chiếu với 
danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam theo 

Thông tư số 10/2020/TT-BNN&PTNT, ngày 09/09/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông  thôn Việt Nam thì loại thuốc người dân sử dụng nằm trong danh mục thuốc 

Bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. 

Để hạn chế việc người dân sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, UBND xã đã tổ chức 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật theo phương châm 
“bốn đúng” tại buổi họp thôn, đến nay khu vực trên người dân đã dừng và không còn 

phun thuốc . 

Từ thời điểm có ý kiến phản ánh của cử tri đến nay, UBND xã chưa ghi nhận 

được trường hợp cá nhận nào bị ảnh hưởng do phun thuốc tại khu vực trên. 

* Thị trấn Phố Ràng 

(3) Cử tri Nguyễn Hồng Lân - TDP 4A đề nghị: Đề nghị xử lý nước thải trên 
nhà Đền Phúc Khánh, hiện nay, mỗi lần mưa to nước thải tràn xuống gia đình ông 
rất ô nhiễm môi trường, bên dưới là giếng ăn của gia đình ông. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao UBND thị trấn Phố Ràng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri Nguyễn Hồng Lân, UBND thị trấn Phố Ràng sẽ có văn 
bản gửi Ban Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch huyện để phối hợp, tháo gỡ." 

(4) Cử tri tổ dân phố 2A đề nghị: Huyện quan tâm bổ sung thêm hệ thống quạt, 
điều hòa cho bộ phận 1 cửa của thị trấn. Lý do: Bộ phận một cửa của UBND thị trấn 

làm việc quá tải, không có quạt cho người dân khi ngồi chờ nhận kết quả tại bộ phận 
1 cửa của UBND.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao UBND thị trấn Phố Ràng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Hiện tại thị trấn Phố Ràng đang thực hiện theo Kế hoạch số 157-KH/HU, ngày 
15/4/2022 của huyện ủy Bảo Yên về việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” 

trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên một số trang thiết bị, cơ 
sở vật chất vẫn còn hạn chế như: Máy tính cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở bộ 
phận ""Một cửa"" còn hơi thấp, thiếu máy scanjet, quạt cho người dân ngồi chờ kết 

quả….UBND thị trấn đã lập Tờ trình số 137/TTr-UBND, ngày 06/10/2022 về việc hỗ 
trợ triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm “ Chính quyền thân thiện” trên địa 

bàn thị trấn Phố Ràng, tuy nhiên vẫn đang chờ hỗ trợ. 

* Xã Việt Tiến 

(5) Cử tri Hà Chí Thanh - Thôn Cóc Khiểng: Thời gian qua có đơn vị thi công 
làm thủy điện Tân Lĩnh huyện Lục Yên (thuộc địa phận xã Minh Chuẩn) giáp ranh xã 

Việt Tiến, đã lên đo đạc, kiểm đếm các diện tích hoa màu, đất đai có khả năng bị ngập 
khi xây dựng thủy điện, đơn vị thi công đã tham vấn ý kiến của nhân dân tại khu vực 

bị ảnh hưởng, nhưng nhân dân chưa đồng thuận cao, từ tháng 8/2021 cho đến nay 
không có thông báo gì với nhân dân. Đề nghị huyện Bảo Yên có ý kiến với huyện Lục 

Yên phải có thông báo nếu có lấy các diện tích đất, để nhân dân yên tâm phát triển 
sản xuất. 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu giải quyết, trả 

lời như sau:  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời 
như sau: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đôn đốc Thủy điện Tân Lĩnh hoàn thiện 
hồ sơ thủ tục về GPMB và bố trí nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ bị ảnh thuộc 

hai xã Việt Tiến và Phúc Khánh trong năm 2022. 

(6) Trong thời gian qua Thủy điện Phúc Long khi xả lũ gây ngập lụt, sạt lở đất 

tại khu vực từ cửa ngòi suối Khiểng vào qua cầu treo thuộc thôn Cóc khiểng gây thiệt 
hại cho nhân dân, đề nghị huyện có ý kiến chỉ đạo công ty thủy điện thống kê, kiểm 

đếm thiệt hại, hỗ trợ tài sản hoa mầu bị mất, kè khắc phục sạt lở cho các hộ bị ảnh 
hưởng, để nhân dân yên tâm sản xuất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 03/11/2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã ban hành Giấy mời số 

283/TTPTQĐ-GPMB về việc kiểm tra thực tế, giải quyết vướng mắc công trình thủy 
điện Phúc Long trên địa bàn xã Việt Tiến trên cơ cở danh sách kèm theo báo cáo số 

45/BC-UBND ngày 25/7/2022 của UBND xã Việt Tiến. Đoàn bắt đầu kiểm tra từ 
ngày 04/11/2022. Kết quả kiểm tra, áp giá là cơ sở để Công ty cổ phần Thủy điện 

Phúc Long bố trí kinh phí hỗ trợ Nhân dân. 

* Xã Phúc Khánh 
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(7) Cử tri thôn Đầm Rụng xã Phúc Khánh tiếp tục phản ánh từ khi nhà máy 
Thủy điện Phúc Long hoạt động cho đến nay đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các hộ 

dân sinh sống ven lòng hồ Thượng lưu, hạ lưu là thôn Đầm Rụng, Tổng Vương do 
quá trình dâng nước, sả nước của nhà máy đã gây sạt lở, sụt lún đất đai, cuốn trôi, 
vùi lấp cây cối hoa màu, công trình phụ, cơ sở chế biến lâm sản, rạn nứt nhà cửa của 

các hộ dân sinh sống và có đất ven sông. Nhân dân thôn Đầm Rụng đã nhiều lần kiến 
nghị. Nhà máy thủy điện Phúc Long đã có nhiều lần làm việc với thôn bản có đại diện 

lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên, các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo xã 
Phúc Khánh, tại buổi làm việc đại diện Nhà máy đã cam kết với nhân dân bằng văn 

bản sẽ thực hiện hỗ trợ đền bù cây cối, hoa màu, kè chống sạt lở cho nhân dân thôn 
Đầm Rụng thời gian song trước ngày 30/12/2021; Từ đó đến nay Nhà máy không thực 

hiện các nội dung như đã cam kết, chỉ thực hiện chi trả cho một số hộ dân bị ảnh 
ngoài danh. Việc khắc phục sạt lở theo cam kết sẽ kè diện tích, các điểm sạt lở do hoạt 

động của nhà máy công ty không thực hiện như đã hứa hơn một năm. Hiện nay đang 
vào mùa mưa bão cứ mỗi lần nhà máy sả lũ đất đai của các hộ dân lại sụt lún, rạn 

nứt ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân trong thôn, nhân dân đang rất hoang 
mang, lo lắng. Nhân dân đã có rất ý kiến nhưng công ty không thực hiện giải quyết, 
cử tri cho rằng công ty thủy điện coi thường ý kiến nhân dân, xã, huyện, tỉnh chưa 

quan tâm đến ý kiến, đời sống các hộ dân bị ảnh hưởng do thủy điện hoạt động. Cử 
tri thôn Đầm rụng, thôn Tổng Vương đề nghị đến hết ngày 30/8/2022 công ty không 

thực hiện thanh toán đề bù, hỗ trợ, không thực hiện kè các điểm sạt lở của các hộ gia 
đình do công ty dâng nước bị sạt lở, cử tri đề nghị UBND xã Phúc Khánh, UBND 

huyện Bảo Yên, các cơ quan chức năng đồng ý để cử tri được (thực hiện biểu tình), 
các hộ sẽ xuống nhà máy yêu cầu công ty giải quyết, nếu không được sẽ ngăn cản 

không cho công nhân vào nhà máy vận hành, đề nghị được giải quyết thiệt hại cho 
các hộ của lãnh đạo công ty. Nhân dân thôn Đầm Rụng, Tổng Vương tiếp tục kiến 

nghị Tỉnh, huyện quan tâm xem xét giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho người dân để nhân 
dân yên tâm sinh sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Về nội dung này, UBND huyện đã tiếp thu, tổng hợp báo cáo kiến nghị với 
Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Hiện nay đã được 
UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 04/11/2022 về tiếp thu, giải 

quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục đề 
nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng, Công ty Thuỷ điện Phúc Long giải 

quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của việc tích nước Thuỷ điện Phúc Long. 

* Xã Yên Sơn 

(8) Cử tri xã Yên Sơn: Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn cần xem xét kỹ trước khi đồng ý, giới thiệu cho phép các công ty, doanh 

nghiệp đến địa phương thực hiện việc tư vấn, giới thiệu sản phẩm. Thực tế nhiều công 
ty, doanh nghiệp không thực hiện việc tư vấn giới thiệu sản phẩm như đã cam kết mà 
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lạm dụng để bán hàng đa cấp làm mất lòng tin và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt 
của nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Đội Quản lý thị trường số 4 nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay một số Doanh nghiệp và Công ty đến địa phương hoạt động chui lủi, 
không báo cáo cơ có thẩm quyền để tư vấn và giới thiệu sản phẩm sau đó hoạt động 

không đúng với cam kết như cử tri xã Yên Sơn nêu ra, do Đội Quản lý thị trường số 
4 cán bộ công chức còn hạn chế, địa bàn quản lý rộng nên chưa nắm bắt kịp thời được 

việc Tổ chức, công ty, doanh nghiệp đến địa bàn hoạt động tư vấn, giới thiệu sản 
phẩm. Cho nên Đội Quản lý thị trường kiến nghị với cử tri và các cơ quan nhà nước 

khác trên địa bàn huyện, khi phát hiện Đối tượng có dấu hiệu lợi dung việc tư vấn, 
giới thiệu sản phẩm để lừa đảo, bán hàng hoá không rõ nguồn gốc đề nghị liên hệ, 

thông báo ngay tới đồng chí Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 qua số điện thoại: 
0966.605.399 để nắm bắt kịp thời, chỉ đạo kiểm soát viên giám sát việc hoạt động 
kinh doanh của Công ty, doanh nghiệp đảm bảo hoạt động đúng theo quy định phát 

luật và xử lý nghiêm minh khi phát hiện hành vi vi phạm. 

(9) Cử tri xã Yên Sơn: Bộ phận một cửa của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai thực hiện chưa đảm bảo thời gian theo luật định. Cụ thể người dân đã được thông 
báo đất đang ở phù hợp quy hoạch đất ở và được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ 

sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. Nhưng sau khi hoàn thiện hồ sơ 
nộp tại một cửa thì bộ phận này giải quyết hồ sơ quá hạn (quá giấy hẹn nhiều lần) và 

không trả lời bằng văn bản cho người dân. Khi người dân khiếu nại nhiều lần thì hồ 
sơ bị từ chối và thông báo là không đảm bảo quy hoạch (Do kéo dài thời gian giải 

quyết nên đã có quy hoạch mới phát sinh nên vị trí chuyển đổi của người dân không 
còn phù hợp với quy hoạch mới). Đề nghị xem xét giải quyết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nghiên cứu, trả lời 
như sau: 

Sau khi trao đổi với UBND xã Yên Sơn và căn cứ vào các hồ sơ tiếp nhận về 
việc người dân đề nghị làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, có trường hợp hộ 

ông Triệu Kim Dảo và bà Hoàng Thị Son. Chi nhánh trả lời như sau: 

Ngày 01/6/2022, hộ ông Triệu Kim Dảo và bà Hoàng Thị Son có nhờ cán bộ 

kỹ thuật kiểm tra quy hoạch sử dụng đất để xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 
trồng cây hàng năm khác sang đất ở tại nông thôn, qua kiểm tra về quy hoạch sử dụng 

đất và điều kiện tách thửa cán bộ thông báo cho hộ gia đình là đủ điều kiện chuyển 
mục đích, tuy nhiên tại thời điểm thực hiện đo đạc để phục vụ tách thửa chi nhánh 

nhận được Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư bản Chom, xã Yên 

Sơn, huyện Bảo Yên, quy kiểm tra thấy vị trí xin chuyển mục đích nằm vào quy hoạch 
chi tiết xây dựng khu dân cư bản Chom, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, căn cứ vào 

khoản 2, Điều 9 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh 
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Lào Cai, do vậy chi nhánh đã trao đổi trực tiếp cho hộ gia đình về việc không đủ điều 
kiện tách thửa để chuyển mục đích theo quy định. 

Về hồ sơ tiếp nhận hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng của hộ ông Dảo 
tại bộ phận một cửa chưa tiếp nhận do hồ sơ mới đang thực hiện ở phần đo đạc theo 

đề nghị của hộ dân. 

* Xã Bảo Hà 

(10) Cử tri xã Bảo Hà đề nghị hiện nay nhiều người trước khi làm Căn cước 
công dân đã làm tờ khai chi tiết các thông tin cá nhân nhưng đến khi nhận được căn 

cước lại sai thông tin người dân bị sai thông tin lại phải cung cấp giấy khai sinh để 
chứng minh nhưng nhiều người tuổi đã cao nơi khai sinh ở quê gốc xa lên việc đi lại 

để lấy giấy khai sinh khó khăn. Cử tri đề nghị Công an nếu sai thông tin cần xem lại 
các tờ khai công dân đã khai để hạn chế tối đa việc đi lại xin các giấy tờ liên quan. 

Hiện nay có nhiều người dân khi bị sai thông tin làm lại căn cước phải nộp thêm 
50.000 đồng ngoài các khoản phí đã nộp lần đầu có đúng quy định không? 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Công an huyện nghiên cứu, trả lơi như sau: 

Khi đi làm CCCD người dân không phải làm tờ khai chi tiết các thông tin cá 

nhân, vì cán bộ làm CCCD đã lấy thông tin của công dân từ dữ liệu quốc gia về dân 
cư của công dân từ Công an xã nơi công dân thường trú, người dân chỉ khai chi tiết 

thông tin cá nhân vào phiếu thu thập thông tin dân cư vào năm 2018 để phục vụ cập 
nhật thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong quá trình 

thu thập phiếu thông tin dân cư của công dân, nhiều thôn, bản một công dân khai hết 
cho cả một cụm dân cư hoặc trong một gia đình một người khai thông tin cho cả hộ 

dẫn đến việc sai sót thông tin trong quá trình làm dữ liệu dân cư cho công dân. 

Trường hợp công dân nhận Căn cước nhưng bị sai thông tin, sau khi kết thúc 

quá trình thu nhận hồ sơ CCCD cán bộ thu nhận đã phát cho công dân phiếu thông tin 
bao gồm hình ảnh, thông tin cá nhân, kết quả sinh trắc vân tay và yêu cầu công dân 
kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình và ký xác nhận. Công an huyện khẳng định 

thông tin trên thẻ CCCD chính xác với tờ phiếu thông tin công dân đã ký. Những 
trường hợp công dân phát hiện ra sai thông tin báo lại, cán bộ thu nhận trực tiếp sửa 

trên hồ sơ để đảm bảo chính xác thông tin cho công dân. 

- Trường hợp người cao tuổi liên quan đến giấy khai sinh. Rất nhiều người cao 

tuổi khi đi làm CCCD không có ngày, tháng sinh và chỉ có năm sinh. Cán bộ thu nhận 
hồ sơ đã hỏi công dân nhưng do tuổi cao và không xác định được ngày, tháng sinh, 

cán bộ thu nhận không thể tự thêm hoặc điều chỉnh thông tin của công dân khi không 
có căn cứ, khác với CMND cũ chỉ cần có năm sinh là có thể làm được, thẻ CCCD 

phải yêu cầu có đủ ngày, tháng, năm sinh hệ thống phần mềm CCCD mới có thế lưu 
hồ sơ. Những trường hợp người cao tuổi xa quê nơi khai sinh gốc, hoặc chưa làm khai 

sinh, cán bộ thu nhận đã hướng dẫn người thân của của công dân tiến hành đăng ký 
lại giấy khai sinh ở UBND xã nơi công dân thường trú không phải đi về tận quê gốc 

của công dân. 



59 
 

- Những trường hợp công dân sai thông tin hoặc có sự thay đổi thông tin, cán 
bộ thu nhận đã kiểm tra lại hồ sơ, và yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ, tài liệu liên 

quan để đối chiếu, căn cứ để chỉnh sửa. Đó là yêu cầu cần thiết phải có khi điều chỉnh 
thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Công dân bị sai thông tin phải làm lại Căn cước được chia thành 2 trường hợp: 

Trường hợp 1: Công dân bị sai thông tin chưa được cấp phải thu nhận lại hồ sơ 
CCCD, Công an huyện khẳng định không thu thêm bất cứ khoản lệ phí nào. 

Trường hợp 2: Công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng bị sai thông tin trên thẻ 
phải tiến hành cấp đổi lại thẻ mới thì phải đóng lệ phí cấp đổi thẻ CCCD là 50.000 

đồng theo quy định. 

* Xã Xuân Hoà 

(11) Cử tri bản Cuông 2, Cuông 3: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hạt Kiểm 
lâm huyện Bảo Yên sớm chi trả tiền bảo vệ rừng năm 2021 cho tổ bảo vệ rừng Cuông 

2, Cuông 3. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh chưa cấp kinh phí cho công tác khoán bảo vệ rừng năm 
2021 từ nguồn ngân sách Nhà nước. Ngay sau khi nguồn kinh phí được UBND tỉnh 

cấp, Hạt Kiểm lâm sẽ chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ giải ngân cho cộng đồng, 
tổ bảo vệ rừng và các hộ nhận khoán theo quy định. 

* Xã Tân Dương 

(12) Cử tri bản Mười: Đề nghị huyện, tỉnh xem xét việc thủy điện không có nơi 

xử lý chất thải, rác thải trong lòng hồ, các loại gia súc, gia cầm chết trôi bốc mùi hôi 
thối, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

- UBND huyện đề nghị UBND xã Tân Dương tuyên truyền người dân sinh 

sống xung quanh lòng hồ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác thải trong 
lòng hồ, các loại gia súc, gia cầm chết trôi bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường 

làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe Nhân dân. 

- Đề nghị Thủy điện Vĩnh Hà thực hiện đúng theo cam kết bảo vệ môi trường 
không để ảnh hưởng tới đời sông các hộ xung quanh lòng hồ. Giao UBND xã Tân 

Dương kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm (nếu có) để kịp thời xử lý theo quy 
định. 

(13) Cử tri bản Siêu Pang đề nghị: Các cơ quan chức năng đang quản lý diện 
tích đất rừng 661 (khu Đá Mài) trả lời cho nhân dân tại sao người dân bản Siêu Pang 
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chặt phá thì bị phạt, còn người dân bản Qua hiện nay đang chặt phá lại không bị xử 
lý? 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 35/2019/NĐ-
CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực lâm nghiệp: Hành vi chặt, phá rừng trái pháp luật là các hành vi bị nghiêm cấm 
trong hoạt động lâm nghiệp và khi bị phát hiện, đều bị xử lý theo quy định của pháp 

luật (tùy theo tính chất, mức độ vi phạm). 

Khi phát hiện việc chặt, phát phá rừng trái pháp luật, người phát hiện có trách 

nhiệm thông tin kịp thời cho người có thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng để xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

(14) Cử tri bản Dằm và cử tri bản Qua đề nghị: Đại biểu HĐND huyện có ý 
kiến với các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giám sát việc Công ty Đại Minh mua 
lại giấy phép khai thác của Công ty Ngọc Hà đứng chân trên địa bàn Bản Qua, xã 

Tân Dương. Hiện nay công ty khai thác quá độ sâu và khai thác sát bờ làm thay đổi 
dòng chảy tự nhiên (trước đây dòng chảy chỉ rộng khoảng 40m hiện nay có đoạn đã 

trên 100m), các cán bộ thôn bản Qua và bản Dằm đã làm việc với đại diện công ty, 
đại diện công ty đã hứa sẽ xây kè để bảo vệ chống sạt lở nhưng không thực hiện. Sau 

trận lũ đầu tháng 6 vừa qua đã làm sạt lở diện tích lớn đất trồng hoa màu của nhân 
dân bản Dằm và bản Qua. 

UBND huyện trả lời như sau: 

UBND huyện chỉ đạo UBND xã Tân Dương phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và Môi trường kiểm tra việc khai thác của công ty Đại Minh để xác định mức độ ảnh 
hưởng đến việc sử dụng đất của các hộ dân hai bên bờ trong quá trình khai thác cát để 

có hướng xử lý theo quy định của pháp luật. 

* Xã Xuân Thượng 

(15) Ông Bàn Văn Quang - Cử tri bản 4 Vành đề nghị: Tại thời điểm năm 2008, 

2009 gia đình đã được cấp sổ đỏ đất thổ cư nhưng hiện nay không giao dịch được vì 
có một số cơ quan trả lời là sổ không có mã số thuế nên không có giá trị sử dụng, việc 

này không phải do gia đình không nộp thuế tại thời điểm làm sổ, mà do cơ quan Nhà 
nước làm thiếu, làm sai, do đó đề nghị UBND huyện cấp lại và cho nộp thuế đúng 

theo đối tượng được miễn giảm tại thời điểm đó. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các 
chủ sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ theo đúng các quy định của pháp luật. Do vậy, đề 

nghị các hộ gia đình liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường để thống nhất 
phương án giải quyết. 
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(16) Ông Hoàng Văn Mười - Cử tri 7 Vành đề nghị: Công ty Thủy Điện Phúc 
Long giải quyết dứt điểm phần diện tích còn lại của các hộ dân đã có đơn đề nghị 

phần diện tích chưa được đền bù cho nhân dân; gia đình hộ ông Hoàng Văn Mười bị 
ảnh hưởng do Thủy Điện Phúc Long dâng nước ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, đã có 
biên bản làm việc nhưng hiện nay chưa được giải quyết đề nghị sớm giải quyết cho 

hộ gia đình.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với phần diện tích ảnh hưởng sau tích nước, tổ công tác do các cơ quan 

chức năng của UBND huyện và công ty cổ phần thủy điện Phúc Long đã tiến hành 
kiểm tra thực tế ảnh hưởng ngoài thực địa, hiện đã cung cấp áp giá cho công ty thủy 

điện Phúc Long làm căn cứ hỗ trợ. Đối với hộ gia đình hộ ông Hoàng Văn Mười bị 
ảnh hưởng do Thủy Điện Phúc Long dâng nước ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở. Ngày 

19/8/2022, Công ty Thủy điện đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình hộ ông 
Hoàng Văn Mười. Hộ gia đình đã nhận kinh phí hỗ trợ. 

(17) Ông Bàn Tuyên Quang - Cử tri bản 7 Vành đề nghị: Thủy Điện Phúc Long 
đến khảo sát khi thuỷ điện dâng nước cao làm ảnh hưởng trực tiếp nhà ở hộ gia đình; 
phần diện tích đất ruộng còn lại chưa được hỗ trợ đề nghị giải quyết sớm cho hộ gia 

đình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với phần diện tích ảnh hưởng sau tích nước, tổ công tác do các cơ quan 

chức năng của UBND huyện và công ty cổ phần thủy điện Phúc Long đã tiến hành 
kiểm tra thực tế ảnh hưởng ngoài thực địa theo báo cáo số 534/BC-UBND ngày 

09/8/2022 của UBND xã Xuân Thượng và ảnh hưởng thực tế tại thực địa, đối với 
nún nứt nhà đơn vi tư vấn đã hoàn thành kiểm tra và gửi danh sách nún nứt nhà để 

Công ty thủy điện Phúc Long chi trả. Theo kết quả kiểm tra danh sách ảnh hưởng 
không có tên Bàn Tuyên Quang. 

B. Ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XVII: 
I. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn 

* Xã Tân Dương 
1. Cử tri bản Mủng xã Tân Dương phản ánh: Hiện nay phần diện tích đất do 

Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ quản lý và đất thuộc dự án rừng 661 quản lý 

đã khai thác lâm sản khá lâu nhưng chưa tái trồng lại, gây lãng phí. Trong khi một 
số hộ gia đình người dân tại bản Mủng lại đang thiếu đất canh tác. Cử tri đề nghị các 

cơ quan quản lý phần diện tích đất nêu trên có cơ chế cho người dân thuê lại để canh 
tác hoặc trồng cây theo cách hợp đồng liên kết giữa các hộ dân với cơ quan quản lý 

phần diện tích đất theo tỷ lệ 50/50 hoặc 70/30 để người dân vừa có đất canh tác, có 
thêm thu nhập mà đất lại không bị bỏ hoang gây lãng phí. 

Ý kiến của UBND huyện: 
UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ, công chức Kiểm lâm 
phụ trách địa bàn xã Tân Dương, kiểm tra trên hồ sơ quản lý cũng như hiện trạng thực 

tế, kết quả diện tích do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý tại bản Mủng, xã Tân 
Dương không có diện tích đất trống. 

Còn đối với phần diện tích hiện đang do Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài 

gỗ quản lý và sử dụng tại bản Mủng, đã có Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 
06/10/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về giao đất cho Trung tâm. Hiện nay, Trung tâm 

nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ đang thực hiện trồng thực nghiệm và nghiên cứu trên 
diện tích nói trên. Do vậy không còn diện tích đất trống và cũng không có cơ chế, 

chính sách cho thuê đất hoặc trồng rừng theo bất kỳ hình thức liên kết nào. 
* Xã Xuân Thượng 

2. Cử tri Bàn Kim Tinh - Bản 3 Thâu xã Xuân Thượng phản ánh: Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Bảo Yên đã cho nhân dân xã khác trồng rừng liên kết, không cho 

nhân dân bản 3 Thâu trồng liên kết. Đề nghị xem xét, tạo công ăn việc làm cho nhân 
dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 
UBND huyện giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Từ năm 2013 Công ty đã thực hiện trồng rừng liên kết với nhân dân trên đất 
quy hoạch trồng rừng Công ty quản lý. Trước khi tiến hành ký hợp đồng trồng rừng 

Công ty đã triển khai họp tại thôn (bản) có đất trồng rừng để triển khai các nội dung 
Hợp đồng liên kết trồng rừng với Công ty. Công ty chủ trương ưu tiên cán bộ công 

nhân viên đang làm việc tại Công ty và các hộ dân sống gần rừng, nơi có diện tích đất 
rừng trồng của Công ty được giao quản lý. Đến nay, Công ty đang thực hiện ký hợp 

đồng trồng rừng liên kết với 22 hộ dân bản 3 Thâu tổng diện tích là 53,0ha. Bên cạnh 
đó, có một số hộ dân bản 3 Thâu khi ký hợp đồng trồng rừng liên kết với Công ty đã 

không thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng, trồng  không thành rừng nên 
Công ty phải thanh lý và ký hợp đồng trồng rừng liên kết với người khác để đảm bảo 

yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hộ ông Bàn Kim Tinh  có ký hợp đồng trồng rừng liên kết số 11-1A/HĐ - CTy 

ngày 3 tháng 6 năm 2015 với Công ty thực hiện trồng 0,8ha tại tiểu khu 354 khoảnh 
14 loài cây Keo; đến năm 2020 sau khi kiểm tra đánh giá chất lượng thì diện tích đạt 
yêu cầu là 0,4ha nguyên nhân một phần cây keo bị chết, một phần do gia đình chăm 

sóc không đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Công ty. Sau khi hết chu kỳ 
ông Bàn Kim Tinh  không tiếp tục thực hiện Hợp đồng trồng rừng liên kết với Công 

ty với lý do tuổi cao sức yếu mà để cho con trai ông thực hiện tuy nhiên con trai ông 
Tinh cũng không thực hiện hết 0,8ha mà chia cho cả hộ khác thực hiện. 

Như vậy, ý kiến của cử tri Bàn Kim Tinh - Bản 3 Thâu xã Xuân Thượng: Công 
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên đã cho nhân dân xã khác trồng rừng liên kết, 

không cho nhân dân bản 3 Thâu trồng liên kết là không đúng. 

* Xã Minh Tân 
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3. Cử tri xã Minh Tân: Trong thời gian qua, trên địa bàn xã Minh Tân đã được 
Nhà nước quan tâm, hỗ trợ các giống cây trồng để xóa đói, giảm nghèo như Khoai 

môn, Thanh long, Dâu tằm, Hồng không hạt. Tuy nhiên, đối với cây Hồng không hạt 
phần lớn diện tích cây đã bị chết, số diện tích cây còn lại không thể phát triển tuy đã 
được nhân dân chăm sóc tốt. Đề nghị UBND huyện cho kiểm tra, đánh giá lại hiệu 

quả của dự án từ việc khảo sát thổ nhưỡng, giống cây Hồng không hạt và thời điểm 
trồng của dự án trên. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tháng 4/2022, Tổ giúp việc thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 
huyện đã tiến hành thành lập đoàn đi kiểm tra đánh giá hiện trạng các cây trồng chủ 

lực trên địa bàn huyện Bảo Yên trong đó có cây Hồng không hạt. Thường trực HĐND 
huyện ban hành Quyết định 03/QĐ-TT.HĐND ngày 26/04/2022 của HĐND huyện 

về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp giai đoạn 2016 – 2022. Qua kết quả kiểm tra, diện tích cây 

Hồng không hạt của huyện giảm mạnh từ 320 ha xuống còn 142,1 ha. Trong đó, diện 
tích của xã Minh Tân hiện còn 3,5/22 ha. Nguyên nhân: do một phần diện tích trồng 
vào đợt nắng nóng, không chủ động nguồn nước, Nhân dân không chăm sóc, một số 

diện tích cây bị chết. Diện tích trồng bằng cây ghép không phát triển tốt như cây 
nguyên bản, do đó, tỷ lệ sống thấp hơn. Cây hồng được huyện xác định là cây trồng 

chủ lực của huyện trong giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, đề nghị UBND xã Minh Tân 
tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tập chung chăm sóc diện tích hồng 

hiện có trên địa bàn. 

II. Về quy hoạch,  đầu tư xây dựng cơ bản (Điện, đường giao thông; nước 

sinh hoạt, thủy lợi; quy hoạch, quản lý đất đai; các công trình xây dựng khác) 

* Xã Vĩnh Yên 

1. Cử tri Thào Mỹ Pao - Bản Nặm Kỳ, xã Vĩnh Yên: Đề nghị Nhà nước đầu tư 
kéo đường điện 0,4kV từ đầu cầu Nặm Kỳ vào khu Khuổi Phéc - Nặm Kỳ để phục vụ 

cho 27 hộ dân với tổng chiều dài là 1,2 km. Hiện nay người dân tự kéo điện để sử 
dụng, qua thời gian hệ thống cột, dây dẫn không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 04/02/2021, UBND huyện đã có Tờ trình số 87/TTr-UBND về việc đề 

nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây 
dựng đường dây trung, hạ thế và TBA cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các thôn 

bản của các xã: Lương Sơn, Xuân Hòa và Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên. Tuy nhiên, 
UBND tỉnh đang xem xét, chưa có văn bản đồng ý.  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem 
xét, sớm đầu tư xây dựng công trình. 

* Xã Nghĩa Đô 
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2. Cử tri Hoàng Văn Bạch - bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô: Đề nghị cấp trên 
mở mới tuyến đường ngõ xóm bản Nà Khương (từ nhà Ô. Tới đến nhà Ô. Bạch) để 

nhân dân đi lại thuận lợi hơn, trong đó có nhà Ông Bạch làm du lịch Homestay tại 
điểm cuối tuyến đường với chiều dài khoảng 0,5Km. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay, UBND huyện đang đầu tư xây dựng các công trình đường GTNT 

liên thôn, liên bản, liên khu dân cư. Đối với đường vào khu sản xuất kinh tế, nội đồng, 
đường ngõ xóm của các hộ dân, UBND huyện sẽ tổng hợp danh mục và đề xuất đầu 

tư vào giai đoạn sau. 

3. Cử tri Lương Thanh Thiếu - Bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô: Đề cấp trên xem 

xét, hỗ trợ một số tuyến đường chưa đầu được đầu tư xây dựng rải nhựa, đổ BTXM, 
đường mở mới vào khu du lịch “Vùng lõi của xã”, thác Bản Hốc, thác Phạ phân, Thác 

Vằng Kheo .... 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay, UBND huyện đang đầu tư xây dựng các công trình đường GTNT 
liên thôn, liên bản, liên khu dân cư. Đối với đường vào khu vùng lõi du lịch, UBND 

huyện sẽ tổng hợp danh mục và đề xuất đầu tư vào giai đoạn sau. 

4. Cử tri Lương Văn Cầm - Bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô: Đề nghị cấp trên xem 

xét, giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu hành chính mới; gia đình nằm 
trong khu quy hoạch. Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ gia đình bố trí chuyển nhà khu 

tái định cư.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo Quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Đô được UBND huyện Bảo Yên 

phê duyệt tại Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 có xác định quy hoạch, 
định hướng xây dựng khu trung tâm hành chính mới xã Nghĩa Đô tại khu vực bản Nà 

Đình - xã Nghĩa Đô với quy mô 0,72 ha, hiện nay UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo 
các cơ quan tham mưu, đề xuất danh mục dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành 

chính mới xã. Khi triển khai, thực hiện dự án ĐTXD sẽ tiến hành kiểm kê, kiểm đếm 
và sắp xếp tái định cư cho người dân trong vùng thực hiện dự án theo quy định. 

5. Cử tri Ma Văn Lợi - Bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô: Trước đây gia đình đã hiến 

đất xây dựng Trường THPT số 3 Bảo Yên nay chuyển xuống Bản Nà Đình, hiện nay 
gia đình nằm trong khu quy hoạch khu hành chính mới của xã. Gia đình Đề nghị cấp 

trên xem xét quy hoạch từ giáp sau nhà của gia đình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Qua rà soát, đối chiếu với thửa đất số 25, tờ bản đồ số 54 của hộ gia đình nhà 
ông Ma Văn Lợi có diện tích 229m2 với Quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Đô 

được UBND huyện Bảo Yên phê duyệt tại Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 
31/12/2021 thì thửa đất hộ gia định ông Ma Văn Lợi nằm trong Quy hoạch mở rộng 
đường giao thông hướng QL279 đi cầu Nà Uốt qua khu vực quy hoạch trung tâm hành 

chính mới xã. Tuyến đường được định hướng mở rộng, nắn tuyến đảm bảo thẳng, 
hình thành trục cảnh quan kết nối khu vực Quốc lộ 279 đi Trung tâm bảo tồn, giao 

lưu văn hóa Tày và kết nối khu vực cầu Nà Uốt. Trong phương án Quy hoạch đã tính 
toán đến phương án giải phóng mặt bằng để đảm bảo cảnh quan chung cho khu vực. 

6. Cử tri Ma Đình Ky - Bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô: Đề nghị hỗ trợ nâng 
nền nhà, gia đình đã hiến đất làm cầu cứng Nà Khương - Mường Kem, do đổ đất làm 

tuyến đường đi qua hiện nay nhà ở quá thấp bị ngập úng. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện đề nghị hộ gia đình liên hệ UBND xã 

Nghĩa Đô để được hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định. 

7. Cử tri Ma Văn Lộc - Bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô: Gia đình thuộc diện di 
giãn dân từ tháng 10 năm 2021 đến nay chưa được hỗ trợ. Đề nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét, giải quyết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Nghị quyết Số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh về 

chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
Văn bản Hướng dẫn số 3317/HD-SGTVTXD ngày 06/9/2021 của Sở Giao thông, vận 

tải - Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đầu tư xây dựng điểm dân cư 
tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì quy trình thực hiện hồ sơ ổn 

định dân cư xen ghép thực hiện theo các quy định của Thông tư 03/2014/TT-
BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
“Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, 

di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”; 
Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ nông nghiệp và PTNT 
Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo 

Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012, các văn bản có liên quan và văn bản 
bổ sung, điều chỉnh tương ứng, cụ thể hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị, biên bản họp thôn, 

danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị phê duyệt cấp xã; vị trí nơi ở mới phải phù 
hợp với quy hoạch, kế hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. 

Để sớm nghiệm thu, hỗ trợ cho hộ dân, UBND huyện Bảo Yên yêu cầu UBND 
xã Nghĩa đô tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình hoàn 

thiện các hồ sơ có liên quan theo quy định gửi về UBND huyện qua phòng Nông 
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nghiệp và PTNT huyện trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện 
xem xét, phê duyệt. 

* Xã Tân Tiến 

8. Ông Đặng Văn Bình - Cử tri bản Nậm Dìn, xã Tân Tiến: Đề nghị sửa chữa 

con đường từ tỉnh lộ 153 vào bản Nậm Dìn do độ dốc cao, nhân dân đi lại khó khăn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường Tỉnh lộ 153 đã được UBND tỉnh Lào Cai giao danh mục đề xuất 

chủ trương đầu tư. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính đã tổ chức kiểm tra hiện trạng tuyến đường và tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 

9. Ông Đặng Văn Đanh - Cử tri bản Nậm Đâu, xã Tân Tiến: Đề nghị nhà nước 

phủ sóng điện thoại cho khu bản trong cho 35 hộ dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

Về nội dung này, ngày 02/11/2022 UBND huyện đã có Văn bản số 
2237/UBND-VHTT đề nghị đầu tư mở rộng mạng lưới Viễn thông, Internet trên địa 

bàn huyện Bảo Yên gửi Sở Thông tin và các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai quan tâm, ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng vùng phủ sóng di động, 

mởrộng cung cấp Hệ thống cáp quang Internet trên địa bàn toàn huyện Bảo Yên trong 
thời gian sớm nhất. 

10. Ông Lý Seo Pao - Cử tri bản Nậm Dìn, xã Tân Tiến: Đề nghị xây dựng công 
trình cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ cho trên 50 hộ gia đình của Nậm Dìn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với việc sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình cấp nước sinh hoạt 
trên địa bàn xã Tân Tiến, UBND huyện đã có đề xuất các danh mục đầu tư công trung 
hạn 2021 - 2025 với UBND tỉnh và các ngành chức năng (Báo cáo số 87/BC-UBND 

ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 75/BC-
UBND ngày 03/03/2021 của UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-NN&PTNT 

ngày 27/01/2021 của Phòng NN&PTNT …). Hiện nay chưa được bố trí vốn đầu tư, 
thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện.  

* Xã Tân Dương 

11. Cử tri Hoàng Thị Trắc - bản Vắc, xã Tân Dương: Phản ánh hộ ông Hoàng 

Văn Tường - bản Vắc, tự ý san lấp và dựng nhà trái phép trên đất BCS do UBND xã 
quản lý để xây dựng xưởng tận dụng thu mua lá quế. Việc tự ý san lấp đất của hộ 

Hoàng Văn Tường, chưa họp bản lấy ý kiến của dân, gây bức xúc trong nhân dân (Cử 
tri có ý kiến: Ông Hoàng Văn Tường tự ý san lấp đất BCS của xã được, nếu người 



67 
 

dân tự ý san lấp đất BCS do xã quản lý thì UBND huyện, UBND xã xử lý như thế 
nào?). Đề nghị UBND huyện sớm có ý kiến chỉ đạo, tránh gây bức xúc trong Nhân 

dân.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

UBND huyện đã có Văn bản số 1880/UBND-TNMT ngày 26/9/2022 yêu cầu 
UBND xã Xuân Hòa kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền đối với cá 

nhân theo quy định. 

12. Cử tri bản Mười, bản Dằm xã Tân Dương: Tiếp tục đề nghị được đầu tư 

nâng cấp tuyến tỉnh lộ 160 đoạn Bắc Cuông - Thủy điện Vĩnh Hà hiện nay đã xuống 
cấp nghiêm trọng, chiều dài khoảng 6km; Cử tri bản Qua tiếp tục đề nghị được đầu 

tư nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Dương - Thượng Hà đoạn Khuổi Ca - Siêu Pang 
hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, chiều dài khoảng 6km. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường Tỉnh lộ 160 đoạn Bắc Cuông - Thủy điện Vĩnh Hà đã được 

UBND tỉnh giao danh mục đầu tư, hiện nay Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh 
Lào Cai đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. 

Tuyến đường liên xã Tân Dương - Thượng Hà đoạn Khuổi Ca - Siêu Pang đã 
được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết  định  số  2048/QĐ-

UBND  ngày  19  tháng  9  năm  2022  của UBND tỉnh Lào Cai, với quy mô: Chiều 
rộng nền đường Bn=6,5m; Chiều rộng mặt đường Bm= 3,5m; chiều rộng lề đường 

Bl=(2x1,5)m trong đó gia cố lề mỗi bên 1m, kết cấu gia cố lề như kết cấu mặt đường; 
thời gian thực hiện năm 2022-2024. Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD huyện đang triển 

khai các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn đơn vị thi công để sớm thi công xây dựng 
công trình. 

13. Cử tri bản Sắc Phạ, xã Tân Dương tiếp tục đề nghị: Đầu tư nâng cấp tuyến 

bản Phạ (cũ) đi Lũng Sắc (cũ) hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, chiều dài khoảng 
3km; đồng thời đề nghị sớm được đầu tư thuyến đường từ nhà ông Phà đi nhà ông 

Minh chiều dài khoảng 0,7km. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 22/9/2022, UBND xã Tân Dương đã ban Quyết định số 250/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: 
Đường bản Phạ - Lũng Sắc, xã Tân Dương, huyện Bảo Yên và Đường Lũng Sắc (ông 

Phà - ông Minh), xã Tân Dương, huyện Bảo Yên. Hiện nay, 02 công trình trên đã 
được UBND huyện phân bổ vốn và đang triển khi thi công xây dựng và sơm đưa vào 

phục vụ Nhân dân. 
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14. Cử tri bản Sắc Phạ xã Tân Dương: Đề nghị được đầu tư kéo điện đường 
dây 0,4KV chiều dài khoảng 2km phục vụ cho 12 hộ gia đình. Hiện nay người dân 

phải tự kéo đường dây nhỏ, cột tre điện yếu và không đảm bảo an toàn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. Do một số nhóm các hộ gia đình ở phân tán, không tập 
trung cách xa nhau dẫn đến suất đầu tư lớn. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp 

tục phối hợp với ngành điện đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành xem xét đầu tư cấp 
điện để các hộ gia đình sử dụng điện đạt chuẩn và an toàn. 

15. Cử tri bản Mười, xã Tân Dương: Tiếp tục đề nghị các cơ quan có thẩm 
quyền vào cuộc kiểm tra, yêu cầu Công ty thủy điện Vĩnh Hà khẩn trương đầu tư hoàn 

thiện hệ thống đường ống đấu nối từ nguồn nước về bể tích tụ để bàn giao cho người 
dân sử dụng. Trước đây Công ty thủy điện Vĩnh Hà đã đấu nối ống dẫn nước nhưng 

không chôn lấp và bàn giao cho người dân sử dụng, do vậy đến nay đã bị hư hỏng 
không còn sử dụng được. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà đã phối hợp UBND xã Tân Dương tổ chức làm 
việc với người dân đang sử dụng hệ thống nước sạch. Tuy nhiên các hộ gia đình đề 

nghị do nguồn nước bị ô nhiễm không sử dụng được do vậy đề nghị Nhà máy san tạo 
cho bà con thôn bản sân thể thao để bà con Nhân dân vui chơi, còn về hệ thống nước 

các hộ gia đình tự lo nước sinh hoạt. 

16. Cử tri bản Cau xã Tân Dương đề nghị: Được đầu tư sửa chữa và làm mới 

công trình cấp nước sạch trong bản do công trình đã được đầu tư từ năm 2003 hiện 
nay đã hư hỏng nặng, không còn sử dụng được. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với việc sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình cấp nước sinh hoạt 
trên địa bàn xã Tân Dương, UBND huyện đã có đề xuất các danh mục đầu tư công 

trung hạn 2021 - 2025 với UBND tỉnh và các ngành chức năng (Báo cáo số 87/BC-
UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 16/7/2020; Báo cáo số 
75/BC-UBND ngày 03/03/2021 của UBND huyện Bảo Yên; Báo cáo số 11/BC-

NN&PTNT ngày 27/01/2021 của Phòng NN&PTNT …). Hiện nay chưa được bố trí 
vốn đầu tư, thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện. 

17. Cử tri bản Mười xã Tân Dương đề nghị: Các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền xác định rõ ranh giới diện tích đất rừng giữa bản Mười, bản Dằm xã Tân 

Dương và xã Bản Cái, huyện Bắc Hà; ranh giới diện tích đất rừng giữa bản Mười, 
bản Dằm xã Tân Dương và xã Xuân Hòa, xã Vĩnh Yên. Xác minh làm rõ và yêu cầu 



69 
 

nhân dân xã Bản Cái, huyện Bắc Hà trả lại toàn bộ diện tích đất rừng (khoảng trên 
20ha) mà hiện nay nhân dân Bản Cái đang lấn chiếm.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngày 10/11/2022, UBND xã Tân Dương phối hợp 

với Chi cục Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên cùng Trưởng 
bản, Bí thư Chi bộ bản Mười, xã Tân Dương chỉ ranh giới các mốc giáp ranh giữa 

đất của Công ty Lâm ngiệp Bảo Yên, đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ và ranh 
giới địa giới hành chính của xã Tân Dương, huyện Bảo Yên với xã Bản Cái, huyện 

Bắc Hà. 

18. Cử tri bản Mủng xã Tân Dương: Đề nghị UBND xã xác định rõ ranh giới 

diện tích đất rừng giữa Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ và diện tích đất do 
công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bảo Yên với diện tích đất rừng của cá nhân các hộ 
gia đình. Hiện nay Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ không trồng cây mây theo 

dự án mà chủ yếu chỉ tập trung trồng quế. Đồng thời đề nghị Trung tâm nghiên cứu 
lâm sản ngoài gỗ tạo điều kiện cho các hộ dân bản Mủng hợp đồng canh tác trồng 

cây theo dự án thuộc phần diện tích 10ha đất còn lại của Trung tâm. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 
14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối 

với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai. Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới và sự chồng chéo trong việc cấp giấy chứng 

nhận giữa các tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng 
phòng hộ, UBND các xã, thị trấn) và các hộ gia đình cá nhân. Sau khi thực hiện xong 
đề án, sẽ bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. 

19. Cử tri bản Mười xã Tân Dương tiếp tục đề nghị: Các cơ quan có thẩm 
quyền yêu cầu khẩn trương hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ở và đất ruộng thuộc các hộ dân khu tái định cư công trình Thuỷ điện Vĩnh Hà. Hiện 
nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhân dân khó khăn khi 

muốn làm thủ tục vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

UBND huyện đã giao UBND xã phối hợp Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà liên 
hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện trích đo các vị trí giao tái định cư 

của các hộ gia đình. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi có kết quả trích 
đo, phối hợp với UBND xã Tâ Dương tham mưu UBND huyện giao đất cho các hộ, 
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hướng dẫn các hộ gia đình kê khai, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất theo quy định. 

* Xã Xuân Thượng 

20. Cử tri Bàn Kim Tinh - Bản 3 Thâu, xã Xuân Thượng phản ánh: Thủy điện 

Phúc Long sau khi dâng nước, nước dâng cao ảnh hưởng đến nhà ở của hộ gia đình 
gồm 02 hộ dân. Hiện nay đã nứt nền nhà nghiêm trọng, đề nghị Công ty thủy điện 

Phúc Long có biện pháp khắc phục hỗ trợ, xây kè và giải quyết dứt điểm (cử tri đã 
viết đơn đề nghị nhiều lần). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Theo báo cáo của Công ty Thủy 
điện Phúc Long, kiến nghị của hộ gia đình ông Bàn Kim Tinh đã được giải quyết, 

hộ gia đình đã nhận kinh phí hỗ trợ, kinh phí nún nứt nhà từ Công ty Thủy điện Phúc 
Long. 

21. Cử tri xã Xuân Thượng: Công trình tuyến đang mở mới từ 9 Vành cũ đi Nà 

Khương hiện nay chủ nhà thầu thi công công trình, tiến độ thi công thực hiện rất 
chậm. Đề nghị chủ đầu tư tuyến đường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công 

trình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án đường bản 9 Vành, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đi xã Nà Khương 

huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang đã được UBND huyện Bảo Yên phê duyệt Báo cáo 
KTKT tại Quyết định 3503/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 bằng nguồn vốn Ngân sách 

tập trung với tổng chiều dài 4,0km kết cấu mặt đường đá dăm kẹp đất, để kết nối từ 
bản 9 xã Xuân Thượng đến giáp ranh huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Hiện nay 

đang tổ chức thi công xây dựng 2/4km, nhưng do công tác GPMB còn vướng mắc 
dẫn đến tiến độ thi công xây dựng còn chậm. Đến này cơ bản công tác GPMB đã 
xong. UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện đôn đốc đơn vị thi công tập 

trung máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng. 

22. Cử tri xã Xuân Thượng đề nghị xem xét: Tuyến đường tỉnh lộ 160 từ khu 

bản 7 Vành đến bản 4 Vành xuống cấp rất nghiêm trọng, chất lượng đường không 
đảm bảo, công trình mới hoàn thiện năm 2021 nhưng hiện nay đã hỏng mặt đường. 

Một số đoạn đường không có cống thoát nước, sau trận mưa, nước đọng trên mặt 
đường rất khó khăn cho nhân dân đi lại. Đề nghị chủ đầu tư nhà thầu thi công công 

trình tuyến đường đến kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa lại công trình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện đã mời các Sở Giao thông vận tải - Xây 
dựng tỉnh, Sở Tài chính tổ chức kiểm tra để đề xuất UBND tỉnh để khắc phục sửa 

chữa công trình. 

23. Cử tri 3 Thâu xã Xuân Thượng: Đề nghị các cấp hỗ trợ đầu tư điện lưới 
quốc gia cho 15 hộ dân đang sinh sống tại khu vực Cao Lan (Cử tri đề nghị nhiều 

lần). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. Do một số nhóm các hộ gia đình ở phân tán, không tập 

trung cách xa nhau dẫn đến suất đầu tư lớn. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp 
tục phối hợp với ngành điện đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành xem xét đầu tư cấp 

điện để các hộ gia đình sử dụng điện đạt chuẩn và an toàn. 

24. Cử tri Hoàng Thị Liên, Đặng Thị Hiền - 3 Thâu xã Xuân Thượng đề nghị: 

Công tác giải phóng mặt bằng của Công ty Thuỷ điện Phúc Long, chế độ chi trả phần 
diện tích còn lại cho dân rất chậm, người dân đã viết đơn nhiều lần nhưng đến nay 

vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị các cấp có ý kiến với Công ty giải quyết thỏa 
đáng quyền lợi của người dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến cử tri, đối với phần kiến nghị của cử tri liên 

quan đến phần diện tích ảnh hưởng do dâng nước thủy điện Phúc Long. Các cơ quan 
chức năng của UBND huyện đã gửi áp giá cho Công ty Thủy điện Phúc Long. Hiện 

Công ty Phúc Long đang bố trí kinh phí để chi trả. 

25. Cử tri Đặng Ngọc Bằng, Bàn Kim Phúc - 3 Thâu xã Xuân Thượng đề nghị: 

Công ty Thủy điện Phúc Long có kế hoạch chi trả tiền đền bù đối với phần diện tích 
đất ruộng còn lại của gia đình và làm rõ ranh giới đất sổ đỏ chồng chéo cho bà con 

nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Thủy điện Phúc 

Long giải quyết, hiện tổ công tác đang tiếp tục tiến hành kiểm tra thực tế ảnh hưởng 
phát sinh ngoài ranh giới GPMB đối với toàn bộ các xã, thị trấn ảnh hưởng do thủy 
điện dâng nước với khối lượng phát sinh lớn.   

* Xã Xuân Hoà 

26. Cử tri bản Chuân xã Xuân Hoà phản ánh: Tuyến đường nhựa từ ngã 3 bản 

Sáo ra cầu bản Chuân đi quốc lộ 279. Từ 2 - 3 năm trở lại đây không có cơ quan nào 
quản lý, duy tu bảo dưỡng. Nay cỏ rậm, đường xuống cấp quá nghiêm trọng gây nguy 

hiểm cho học sinh, cán bộ giáo viên và nhân dân tham gia giao thông. Đề nghị UBND 
huyện chỉ đạo cơ quan quản lý tuyến đường sửa chữa, bảo dưỡng, phát quang, khơi 
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rãnh để phục vụ cho việc đi lại của học sinh, cán bộ giáo viên và nhân dân vì đây là 
tuyến đường huyết mạch phục vụ cho phát triển kinh tế của toàn xã. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát 
bổ sung vào danh mục duy tu sửa chữa năm 2023. 

27. Cử tri bản Nhàm xã Xuân Hoà có ý kiến: Hiện nay hai cống đôi khu nhà 
ông Hoàng Văn Hiển - bản Nhàm sau mỗi trận mưa, lũ đều tràn, ngập, học sinh và 

nhân dân không đi lại được. Đề nghị UBND huyện sớm có chủ trương đầu tư cầu qua 
suối khu nhà ông Hoàng Văn Hiển để phục vụ cho việc đi lại của học sinh và nhân 

dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, 
phối hợp với UBND xã Xuân Hòa, tổ chức khảo sát, đề xuất phương án đầu tư xây 

dựng. Căn cứ quy mô đề xuất đầu tư, UBND huyện cân đối ngân sách địa phương 
hoặc đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng công trình phục vụ nhu cầu giao 

thông đi lại của Nhân dân. 

28. Cử tri xã Xuân Hòa tiếp tục phản ánh: Hiện nay tuyến đường trục chính xã 

thuộc tỉnh lộ 160, xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người tham gia thông, 
gây khó khăn cho nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc đi lại hằng ngày. 

Đề nghị UBND huyện có ý kiến phản ánh với UBND tỉnh Lào Cai sớm đầu tư nâng 
cấp.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường Tỉnh lộ 160 từ Km41 (cầu Đao) - Km63 (Xuân Thượng) đã được 
HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 
15/7/2022; quy mô đầu tư đường cấp V- Miền núi, chiều dài 22km, Bn=6,5m, Bm=6-

6,5m, mặt đường bê tông nhựa; khái toán tổng mức đầu tư 138 tỷ đồng; Chủ đầu tư: 
Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh; Nguồn vốn: Nguồn tăng thu thuế phí, 

thu khác, tiết kiệmchi ngân sách tỉnh; Thời gian thực hiện: năm 2022-2025; Hiện nay, 
Chủ đầu tư đang tổ chức các bước chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế công trình. 

29. Cử tri nhóm hộ: Bản Hò (Đát Cũ), bản  Kẹm (Lùng Mật cũ), bản Vắc (giáp 
bản Mí), bản Mí xã Xuân Hòa tiếp tục đề nghị UBND huyện Bảo Yên quan tâm sớm 

đầu tư kéo đường điện 0,4KV để phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho cử tri; đường điện, 
cột điện của các nhóm hộ chủ yếu là dân tự kéo, điện yếu, cột không đảm bảo an toàn.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Ngày 04/02/2021, UBND huyện đã có tờ trình số 87/TTr-UBND về việc đề 
nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây 

dựng đường dây trung, hạ thế và TBA cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các thôn 
bản của các xã: Lương Sơn, Xuân Hòa và Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên. Tuy nhiên, 
UBND tỉnh đang xem xét, chưa có văn bản đồng ý. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND 

huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư xây dựng công trình. 

30. Cử tri bản Mí xã Xuân Hoà: Đề nghị UBND huyện sớm đầu tư mở mới 

tuyến đường Lụ - Vắc - Mí với tổng chiều dài khoảng 3km để phục vụ cho việc đi lại 
của nhân dân 3 bản trong việc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu giải quyết, trả lời như 

sau: 

Ngày 22/9/2022, UBND xã Tân Dương đã ban Quyết định số 561/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: 
Đường Vắc - Nậm Luộc, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên. Hiện nay công trình trên đã 

được UBND huyện phân bổ vốn và đang triển khi thi công xây dựng và sơm đưa vào 
phục vụ nhân dân. 

* Thị trấn Phố Ràng 

31. Cử tri Nguyễn Văn Xây - Tổ dân phố 1 có ý kiến: Trong công bố quy hoạch 
chi tiết khu vực bờ tả sông Chảy, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tuyến đường tỉnh 

lộ 160 không giáp vào nhà của hộ gia đình. Nhưng trong quá trình thi công, gia đình 
nhận được thông báo tuyến đường tình lộ 160 lại giáp tường nhà của hộ gia đình ông. 

Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường được duyệt trên cơ sở Quy hoạch đã được duyệt. Qua kiểm tra 

hồ sơ và hiện trạng, tuyến đường sau khi hoàn thành, phần mép nhà cách mép rãnh là 
4m, cách làn xe chạy là 5m không gây mất an toàn cho hộ gia đình. 

32. Cử tri Tổ dân phố 1 kiến nghị: Đối với đường Tỉnh lộ 160 nhân dân tạo 
điều kiện mở đường tuy nhiên việc triển khai của đơn vị thi công quá chậm ảnh hưởng 

đến cuộc sống của nhân dân như ruộng để hoang không trồng cấy được, không nhất 
trí với phương án bồi thường của đơn vị đầu tư đường tỉnh lộ 160. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong quá trình thực hiện công tác GPMB còn gặp nhiều vướng mắc liên quan 

đến chồng chéo về đất, việc mua bán giữa các cá nhân nhưng chưa sang tên đổi chủ, 
thừa kế cho tặng…làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định và phê duyệt thu hồi đất. Mặt 

khác việc thu dọn cây cối hoa màu của nhân dân còn chậm, và do lúa đã cận đến thời 
điểm thu hoạch, chờ nhân dân thu hoạch lúa làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai. Hiện 
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nay UBND đã phê duyệt thu hồi đất và chi trả cho 24 hộ dân và đơn vị thi công đã 
triển khai thi công. 

33. Cử tri Nguyễn Thị Lập – Tổ 4A: Tiếp tục kiến nghị Chi nhánh điện lực 
Bảo Yên sớm chuyển đường điện lên Đền Phúc Khánh qua gia đình bà để gia đình 

bà xây nhà mới đảm bảo an toàn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Điện lực huyện nghiên cứu, trả lời như sau: 

Điện lực Bảo Yên đã kiểm tra hiện trạng và đưa ra phương án dỡ bỏ đoạn đường 

dây đi qua hầm đất của gia đình và như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng 
nhà của hộ gia đình. 

34. Cử tri Vũ Hồng Hiền – Tổ 6B: Hỏi lý do tại sao bóng điện đầu cầu Hạnh 
Phúc bị cắt điện từ năm 2021 đến nay chưa thấy sáng trở lại? 

Ý kiến UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

phối hợp Công ty TNHH MTV MTCN Hoàng Yến kiểm tra. Hiện nay hệ thống điện 
chiếu sáng trên cầu Hạnh Phúc đã vận hành bình thường theo chế độ vận hành của 

huyện. Thời gian trước do sự cố xe ô tô chở nông sản làm đứt dây điện nên gây mất 
điện chiếu sáng cục bộ trên cầu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã cho sửa chữa, 

đảm bảo theo quy định. 

35. Cử tri Trần Xuân Triệu - Tổ 5A: Đề nghị huyện chỉ đạo lắp lại hệ thống 

điện ở sân Đền Phúc Khánh hiện nay rất nguy hiểm, mất an toàn cho người lớn và trẻ 
nhỏ khi vui chơi tại sân đền. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao UBND thị trấn Phố Ràng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND thị trấn xin tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND thị trấn đang đề nghị, phối 
hợp các phòng ban chuyên môn của huyện kiểm tra, xem xét, sớm sửa chữa khắc phục 
hệ thống đường điện đảm bảo an toàn cho người lớn và trẻ em khi đến vui chơi tại 

tiểu công viên Đền Phúc Khánh cũng như các tiểu công viên trên địa bàn thị trấn Phố 
Ràng. 

36. Cử tri Hoàng Công Mới – Tổ 7: Đề nghị huyện nâng cấp, sửa chữa tuyến 
đường từ giáp ranh phố Tôn Thất Tùng - Tổ dân phố 7 thị trấn Phố Ràng đi bản Lự 

xã Yên Sơn hiện nay đường bị xuống cấp đi lại rất khó khăn.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp 

với UBND thị trấn Phố Ràng kiểm tra, đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến đường. 
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37. Cử tri Đinh Duy Hoàng - Tổ 8 kiến nghị liên quan đến làm tuyến đường 
Lương Thế Vinh: Gia đình ông chưa được thông báo bị ảnh hưởng đến đất đai, tài 

sản, cây cối hoa màu của gia đình ông như thế nào, bồi thường ra sao đề nghị đơn vị 
thi công để gia đình ông được biết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường Lương Thế Vinh thuộc công trình: Nâng cấp, chỉnh trang các 

tuyến đường nội thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên được khởi công xây dựng ngày 
19/6/2022. Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 15/6/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về việc vận động hiến đất, tài sản trên đất để nâng cấp, cải tạo, làm 
mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Bảo Yên. UBND huyện đã chỉ 

đạo Ban QLDA ĐTXD phối hợp với UBND thị trấn Phố Ràng và các cơ quan, đơn 
vị liên quan tổ chức họp vận động nhân dân hiến đất và tài sản để thực hiện. Đến nay, 

hộ gia đình ông Đinh Duy Hoàng đã đồng thuận hiến toàn bộ đất và tài sản để thi 
công. 

38. Cử tri Hoàng Quốc Bảo - Tổ 8 có kiến nghị liên quan đến làm tuyến đường 
Lương Thế Vinh: Gia đình ông bị ảnh hưởng gồm quán, sân, bể phốt tổng diện tích 
bị ảnh hưởng khoảng 20m2. Cuộc sống hiện tại của gia đình ông còn khó khăn nếu 

lấy vào theo bản vẽ thiết kế thì gia đình ông không có tiền để làm lại bể phốt, nếu 
không làm lại bể phốt sẽ ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường. Đề nghị huyện nghiên cứu 

cho phù hợp. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của Cử tri Hoàng Quốc Bảo - Tổ 8 thị trấn Phố Ràng. UBND 

huyện đã tổ chức mời các Sở, ngành của tỉnh đi kiểm tra, rà soát thực tế tại công trình, 
thống nhất điều chỉnh cống thoát nước từ cống đổ tại chỗ thành cống hộp chịu lực lắp 

ghép để hạn chế ảnh hưởng nhiều đến tài sản của gia đình. Tuy nhiên, tại vị trí gia 
đình ông chỉ đủ chiều rộng để thi công lòng đường mà không có vỉa hè cho người đi 

bộ, do đó, UBND huyện tiếp tục đề nghị gia đình ủng hộ chủ trương hiến, phá dỡ phần 
tường rào và bán mái, mái hiên quán để dành hành lang vỉa hè cho người đi bộ, đảm 

bảo an toàn giao thông. 

39. Cử tri Nguyễn Ái Liên - Tổ 8 có kiến nghị Liên quan đến làm tuyến đường 
Lương Thế Vinh: Đề nghị đơn vị chủ đầu tư nghiên cứu, có phương án khắc phục đối 

với nhà, móng nhà của gia đình bà vì nhà xây dựng đã lâu không đảm bảo khi phá dỡ 
một phần kết cấu nhà. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan kiểm tra, rà soát tại hiện trường thi công. Gia đình bà Liên ủng hộ, đồng ý 
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hiến toàn bộ diện tích đất và tài sản là hàng rào, cổng, bán mái để thi công phạm vị 
thi công không ảnh hưởng đến kết cấu chính của nhà. 

40. Cử tri Phạm Hồng Thương - Tổ 8 có kiến nghị Liên quan đến làm tuyến 
đường Lương Thế Vinh: Đề nghị khi làm tuyến đường Lương Thế Vinh vào đất thổ cư 

của gia đình ông nhà nước phải bồi thường cho gia đình ông theo quy định.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Về nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD phối hợp với 

UBND thị trấn Phố Ràng và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại hiện 
trường. Phạm vị thi công nằm trong hành lang đường theo bản đồ địa chính, cách diện 

tích đất thổ cư của gia đình 1,75m do đó đề nghị gia đình hoàn trả lại diện tích đất 
hành lang để phục vụ thi công. Đến nay, gia đình đã đồng ý. 

41. Cử tri Nguyễn Thị Vân – Tổ 8 có kiến nghị Liên quan đến làm tuyến đường 
Lương Thế Vinh: Nhà bà đã đồng ý đập toàn bộ hàng rào và một phần bếp để đơn vị 
thi công tuyến đường. Tuy nhiên đơn vị thi công yêu cầu gia đình bà đập toàn bộ nhà 

tắm và một phần bếp thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình bà. Đề 
nghị đơn vị chủ đầu tư nghiên cứu lại. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Về nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại hiện trường công trình. Vị trí bếp và 

nhà tắm của gia đình bà Vân nằm trong diện tích hành lang vỉa hè 1,5m theo thiết kế, 
tuy nhiên tại vị trí này vẫn đảm bảo thi công được rành thoát nước và hành lang vỉa 

hè đạt 1,1/1,5m theo thiết kế. Để hạn chế ảnh hưởng đến tài sản kiên cố của gia đình 
tạm thời sẽ không phá dỡ phần bếp và nhà tắm nêu trên, đề nghị trong khoảng thời 

gian tiếp theo gia đình tiến hành cải tạo, sửa chữa bếp và nhà tắm sẽ xây dựng lùi vào 
bên trong để đảm bảo chiều rộng hành lang vỉa hè cho tuyến đường. 

42. Cử tri Lê Phi Hùng - Tổ dân phố 4A có ý kiến liên quan đến tuyến đường 

Phúc Khánh: Đề nghị đơn vị chủ đầu tư nghiên cứu lại thiết kế thi công tuyến đường 
Phúc Khánh: Hiện nay ảnh hưởng đến cổng và một phần góc nhà của gia đình bà 

Nguyễn Thị Cúc - Tổ dân phố 5A đã bị mù 50 năm nay; cử tri phản ánh cách làm việc 
của cán bộ (đơn vị chủ đầu tư) khi xuống tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất, 

tài sản trên đất để mở rộng tuyến đường thể hiện thái độ không tôn trọng Nhân dân. 
Một số hộ gia đình hiến đất thổ cư phía trước nhưng còn đất ở phía sau thì có được 

điều chỉnh diện tích đất trên giấy chứng nhận QSD đất lùi ra đằng sau giáp vị trí đất 
đó không? 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát và khẳng 
định không có việc cán bộ của đơn vị đại diện chủ đầu tư thể hiện thái độ không tôn 
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trọng nhân dân. Trường hợp phát hiện cán bộ nào có thái độ nêu trên sẽ xử lý, kiểm 
điểm theo quy chế của cơ quan, đơn vị. 

Về ý kiến một số hộ gia đình hiến đất thổ cư phía trước nhưng còn đất ở phía 
sau thì có được điều chỉnh diện tích đất trên giấy chứng nhận QSD đất lùi ra đằng sau 

giáp vị trí đất đó không? Tại hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND 
huyện với Nhân dân thuộc phạm vi ảnh hưởng các tuyến đường nội thị, đồng chí 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã giải trình việc hoán đổi diện tích 
đất vườn phía sau nhà sang đất thổ cư là không đúng theo quy định của Luật Đất đai. 

43. Cử tri Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thành Trung – Tổ 5B có ý kiến liên quan 
đến tuyến đường Phúc Khánh: Đề nghị đơn vị thi công điều chỉnh nắn tuyến làm 

đường sao cho phù hợp tránh tình trạng bên ảnh hưởng nhiều, bên ảnh hưởng ít. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại 
giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân thuộc phạm vi ảnh hưởng do thi 

công các tuyến đường nội thị Phố Ràng. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện 
kết luận điều chỉnh lại tim tuyến Phúc Khánh lấy tim tuyến đường hiện trạng mở rộng 

đều sang hai bên. Đến nay, đã tổ chức cắm lại tim tuyến, gia đình bà Hoa, ông Trung 
đã đồng ý hiến đất và tài sản để thi công. 

44. Cử tri Nguyễn Thị Loan, Đặng Thị Tuyên - Tổ 3A có ý kiến liên quan đến 
tuyến đường Gốc Gạo: Gia đình bà nhất trí hiến đất để làm đường nhưng với điều 

kiện nhà nước hoán đổi diện tích đất vườn phía đằng sau nhà bà bằng diện đất thổ cư 
bà đã hiến cho nhà nước làm đường và phải đền bù toàn bộ tài sản gia đình bà bị ảnh 

hưởng.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại 
giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân thuộc phạm vi ảnh hưởng do thi 

công các tuyến đường nội thị Phố Ràng. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện đã giải trình việc hoán đổi diện tích đất vườn phía sau 

nhà sang đất thổ cư là không đúng theo quy định của Luật Đất đai. Chủ tịch UBND 
huyện kết luận dự án chỉ đền bù tài sản cố định là nhà ở và bếp, còn tài sản là tường 

rào, bán mái,… sẽ vận động nhân dân hiến để thực hiện thi công. Đến nay gia đình bà 
Loan, bà Tuyên đã đồng ý hiến. 

45. Cử tri Nông Đình Triệu - Tổ 3A có ý kiến liên quan đến tuyến đường Gốc 
Gạo: Việc tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất gặp khó khăn. 

Lý do: Trên cùng tuyến đường Gốc Gạo, dự án nâng cấp đường từ ngã ba trước cổng 
nghĩa trang và công trình xây dựng nghĩa trang liệt sỹ thì được đền bù, thậm chí có 

một số hộ chỉ dựng quán bán hàng tạm phía trước đất nghĩa trang được đền bù là đất 
thổ cư trong khi các hộ tuyến phố Gốc Gạo ở ổn định đã lâu thì lại vận động nhân 
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dân hiến đất, tài sản trên đất như vậy không đảm bảo công bằng dẫn đến việc nhân 
dân không đồng thuận. Đề nghị huyện xem xét lại. 

Cử tri đề xuất việc vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất phải cử cán bộ 
đến làm việc cụ thể với từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, có phương án điều chỉnh sao 

cho phù hợp với từng hộ gia đình tránh việc người bị ảnh hưởng nhiều, người bị ảnh 
hưởng ít khi có nhà ở đối diện nhau cùng trên trục đường. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trên cùng tuyến đường Gốc Gạo, dự án nâng cấp đường từ ngã ba trước cổng 
nghĩa trang và công trình xây dựng nghĩa trang liệt sỹ thì được đền bù, thậm chí có 

một số hộ chỉ dựng quán bán hàng tạm phía trước đất nghĩa trang được đền bù là đất 
thổ cư trong khi các hộ tuyến phố Gốc Gạo ở ổn định đã lâu thì lại vận động nhân dân 

hiến đất, tài sản trên đất như vậy không đảm bảo công bằng dẫn đến việc nhân dân 
không đồng thuận là do thời điểm thực hiện các dự án khác nhau, nguồn vốn đầu tư 
và cơ chế chính sách tại các thời điểm khác nhau. 

Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD phối hợp với UBND thị 
trấn Phố Ràng và các cơ quan, đơn vị liên quan đến làm việc với từng hộ gia đình và 

điều chỉnh tim tuyến trên cơ sở mặt đường hiện trạng mở rộng đều sang hai bên để 
đảm bảo công bằng. 

46. Cử tri Hà Văn Hiển - Tổ 3A có ý kiến liên quan đến tuyến đường Gốc Gạo: 
Gia đình ông chỉ có 70m2 đất đã làm nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước không còn đất 

ở nơi khác. Hiện nay nhà ông thuộc diện bị ảnh hưởng khi nhà nước làm tuyến phố 
Gốc Gạo. Nếu theo bản thiết kế thì nhà ông sẽ bị mất một phần hoặc làm cống thì đào 

thấp hơn 1m so với nền nhà ông đang ở sẽ không đảm bảo an toàn móng nhà. Đề nghị 
huyện xem xét. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức kiểm tra tại hiện trường, cắm lại tim tuyến đường. Phạm vi thi công sau 
khi điều chỉnh lại tim tuyến đã hạn chế ảnh hưởng đến diện tích và tài sản của gia 

đình. 

47. Cử tri Tổ dân phố 9A, thị trấn Phố Ràng tiếp tục kiến nghị: Con đường phố 

Trần Đại Nghĩa – Tổ 9A xuống cấp nghiêm trọng đề nghị huyện sớm triển khai làm 
đường cho bà con nhân dân đi lại được thuận lợi. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường vào cụm công nghiệp thị trấn Phố 
Ràng đã được UBND huyện Bảo Yên phê duyệt tại Quyết định số 6641/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2021 với quy mô chiều dài 1.157,5m, chiều rộng nền đường 11.5m, mặt 
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đường 7.5m, lề đường 2x2m, tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng. Ngày 19/10/2022, UBND 
huyện đã mời các Sở ngành liên quan, kiểm tra đánh giá hiện trạng, đề xuất phương 

án điều chỉnh bổ sung (hệ thống cấp điện, cấp nước,...). Hiện nay, đang hoàn thiện hồ 
sơ trình UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương điều chỉnh. 

48. Cử tri Tổ dân phố 5A: Đề nghị huyện nghiên cứu lại sân khấu ở sân Đền 
Phúc Khánh không hợp lý. Lý do: chỗ ngồi của khán giả thấp chỗ ngồi của đại biểu 

phía trước cao hơn dẫn đến che khuất tầm nhìn của khán giả. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay khu vực sân Đền Phúc Khánh là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa thể 

thao của huyện và thị trấn đồng thời cũng là nơi tập trung vui chơi của Nhân dân và 
các thanh thiếu niên nên cần khu vực bằng phẳng, diện tích lớn. Tiếp thu ý kiến cử tri, 

khi tổ chức các sự kiện UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị bố trí sắp xếp chỗ 
ngồi hợp lý hơn phục vụ bà con Nhân dân. 

49. Cử tri Nguyễn Thành Trung - Tổ 5B: Ông Nguyễn Thành Trung đề nghị có 

đèn tín hiệu khu vực ngã ba đường 279 đi tuyến phố Chu Văn An. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao UBND thị trấn Phố Ràng chủ trì, phối 

hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát, đề xuất các vị trí dự kiến lắp dặt đèn 
tín hiệu, báo cáo UBND huyện trình Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh xem xét, 

quyết định. 

50. Cử tri Tổ dân phố 3A hỏi: Khi nào thì huyện chuyển trường Mầm non Hoa 

Hồng về vị trí trường PTDT nội trú (cũ)? Hiện nay cơ sở vật chất nhà trường không 
đáp ứng được nhu cầu về số lượng học sinh mầm non và mẫu giáo trên địa bàn thị 

trấn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trường PTDTNT (cũ) thành Trường Mầm non 
Hoa Hồng huyện Bảo Yên đã được UBND huyện Bảo Yên phê duyệt Báo cáo Kinh 

tế kỹ thuật tại Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022. Hiện nay, 
Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến 

khởi công xây dựng công trình trong tháng 11/2022. 

51. Cử tri Tổ dân phố 3A có ý kiến: Việc trả lời ý kiến cử tri về đất ở khu tái 

định cư 4B được giấy chứng nhận chiều sâu 15m nhưng khi xây nhà chỉ được sử dụng 
13m của Phòng Kinh tế - Hạ tầng chưa thỏa đáng, chưa rõ ràng theo ý kiến cử tri. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Quy hoạch khu dân cư Tổ dân phố 4B, thị trấn Phố Ràng được UBND tỉnh Lào 
Cai phê duyệt tại Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 30/10/2017. Trong đó quy 

định chỉ giới xây dựng lùi 1,2m so với chỉ giới đường đỏ. Như vậy đối với các lô đất 
đã phân lô, đấu giá, giao tái định cư có chiều dài thửa đất là 15m, khi cấp Giấy phép 
xây dựng căn cứ theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt quy định chỉ giới xây 

dựng phải lùi 1,2m do với chỉ giới đường đỏ, hộ gia đình được phép xây dựng công 
trình từ chỉ giới xây dựng lùi vào bên trong thửa đất là 13,8m là đúng theo quy định. 

Khi xây dựng lên tầng 2, tầng 3...hộ gia đình được phép xây dựng mái hiên, ban công 
đua ra 1,2m từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ. 

52. Cử tri Lê Phi Hùng – Tổ 4A: Việc trả lời của cơ quan chức năng chưa thỏa 
đáng. Hiện nay gia đình nhà ông quá xuống cấp gia đình ông muốn làm nhà khi làm 

thủ tục thì gia đình ông chỉ được cấp giấy phép tạm thời dưới 100m2. Gia đình ông 
đã kiến nghị từ năm 2020 đã được huyện trả lời là đã có điều chỉnh quy hoạch đền 

Phúc Khánh tuy nhiên đến nay gia đình ông vẫn chưa được điều chỉnh để làm nhà. 
Hiện nay nhà gia đình ông xuống cấp không thể ở được phải ở nhờ nhà mẹ đẻ ông. 

Đề nghị huyện sớm điều chỉnh quy hoạch để gia đình ông và một số hộ gia đình khác 
được cấp đất làm nhà ở ổn định cuộc sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 10/11/2022, UBND huyện đã có Tờ trình số 479/TTr-UBND về việc đề 

nghị UBND tỉnh hủy bỏ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2009 
của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Di tích 

lịch sử - Văn hoá Đền Phúc Khánh (tỷ lệ 1/500) và Quyết định số 2960/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết Cụm tiểu thủ công nghiệp Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Sau khi 
UBND tỉnh có ý kiến trả lời, UBND huyện sẽ triển khai các bước tiếp theo. 

53. Đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều chỉnh diện tích đất của 
các hộ gia đình đã hiến để xây dựng Ban Quản lý di tích Đền Phúc Khánh. Thực tế 

một số hộ gia đình đã hiến đất 3 năm chưa được điều chỉnh trên giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và công nhận của cơ quan chức năng đối với các hộ gia đình đã 

hiến đất tránh việc lăn tăn của cử tri.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Năm 2019, sau khi các hộ gia đình có đơn tự nguyện trả lại đất để xây dựng 

Đền Phúc Khánh, UBND huyện đã ban hành các quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên để 
đảm bảo các quy định về quản lý đất đai, đề nghị các hộ gia đình mang giấy chứng 

nhận lên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện để được thực hiện thủ tục 
điều chỉnh diện tích sau thu hồi đất. 

54. Cử tri Tổ dân phố 2A, 3A: Tiếp tục đề nghị huyện sớm giải quyết việc thanh 
lý Nhà văn hóa một số tổ dân phố trên địa bàn để bổ sung kinh phí xây mới, nâng cấp 
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nhà văn hóa mới vì hiện nay nhiều nhà văn hóa tổ dân phố không đáp ứng đủ số lượng 
chỗ ngồi khi họp tổ dân phố. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Quy định của Chính phủ tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài 

sản công thì đơn vị được giao sử dụng tài sản (thôn bản) có trách nhiệm báo cáo đơn 
vị quản lý tài sản (UBND xã), lập hồ sơ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 

trình Chủ tịch UBND quyết định thanh lý theo thẩm quyền. Đề nghị UBND xã 
chuyển hồ sơ về Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND quyết định 

thanh lý theo đúng quy định. 

55. Cử tri Đoàn Thị Đệ - Tổ 3B: Đề nghị huyện nghiên cứu việc hỗ trợ cho gia 

đình bà hơn 1 mẫu đất ruộng và đất mầu gia đình bà đã canh tác từ năm 1990 đến 
nay hoặc công nhận cho gia đình bà đã hiến diện tích đất trên khi nhà nước thu hồi 
làm Hồ sinh thái Phố Ràng. Vì thực tế diện tích đất đó gia đình bà đã mua của một 

số hộ gia đình đã phải cải tạo rất nhiều để sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế gia 
đình nhưng khi nhà nước thu hồi gia đình bà không được hỗ trợ, đền bù một đồng 

nào.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Về nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm 

tra, rà soát, kết quả thực hiện như sau: 

Diện tích đất cử tri nêu trên thuộc phạm vi dự án Khu đô thị Hoa Ban (không 

phải dự án Hồ Sinh Thái). Qua kiểm tra hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất trên 
thực địa thì vị trí đất nhà bà Đệ mục đích sử dụng là hồ (ký hiệu Hồ.c) do UBND thị 

trấn Phố Ràng quản lý. Đến năm 2009, sau khi đo đạc chuẩn hóa hồ sơ địa chính, vị 
trí trên có mục đích sử dụng là mặt nước chuyên dùng (ký hiệu MNC) do UBND thị 
trấn Phố Ràng quản lý. 

Như vậy, đối chiếu với các quy định của Luật Đất đai 2013 và các quy định 
hiện hành của pháp luật về thu hồi đất giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định 

cư thì khu đất nhà bà Đệ đang sử dụng không đủ căn cứ bồi thường, hỗ trợ theo quy 
định. 

56. Cử tri Phạm Xuân Trường - Tổ 3B: Gia đình ông thuộc diện 14 hộ phải di 
dời để xây dựng Hội trường UBND huyện. Đã được thống kê đền bù nhưng còn 42,7m2 

đất chưa được đền bù. Đề nghị huyện xem xét lại việc áp giá đền bù cho gia đình ông 
và cho gia đình ông cũng như 14 hộ gia đình biết trước vị trí nhà nước bố trí tái định 

cư cho các hộ gia đình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 
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UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan kiểm tra, rà soát, kết quả: 

- Về 42.7m2 đất của gia đình chưa được bồi thường theo kiến nghị của gia đình 
là không đúng vì: Ban QLDA ĐTXD đã phối hợp hợp với các cơ quan chức năng 
như: UBND thị trấn Phố Ràng, Chi nhánh VPĐK đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường điều tra xác minh nguồn gốc, vị trí thửa đất và làm công văn sang Chi cục Thuế 
huyện để tính chế độ cho gia đình và đã có Công văn trả lời số 61/CV-CCT ngày 

24/6/2022 của Chi cục Thuế huyện Bảo Yên về việc xác định nghĩa vụ tài chính về 
đất đai, tuy nhiên hộ gia đình không đồng ý. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND 

huyện sẽ giao các phòng ban liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho 
hộ gia đình. 

- Về việc bố trí TĐC: Ban QLDA ĐTXD đã phối hợp với Phòng TN&MT, 
UBND thị trấn Phố Ràng bàn giao đất TĐC cho 18/21 suất TĐC của 14/16 hộ gia 

đình ngày 09/11/2022 theo Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về phê 
duyệt phương án bồi thường của UBND huyện Bảo Yên. Hiện tại, đang hoàn tất thủ 

tục cấp bìa cho các hộ, nhà ông trường đang xây dựng sắp xong phần thô. 

57. Cử tri Đặng Hùng Đạo - Tổ 3A: Gia đình ông được thống kê đề bù giải 
phóng mặt bằng từ năm 2017 đến nay chưa được nhận tiền đền bù, cây cối hoa màu 

bị hoang hóa do được canh tác, đơn vị thi công bịt hệ thống cống giáp nhà ông làm 
ngập úng mỗi khi mưa to ảnh hưởng tới thu nhập cũng như cuộc sống sinh hoạt của 

gia đình ông. Đề nghị huyện sớm giải quyết việc đền bù thỏa đáng cho gia đình ông 
để yên tâm ổn định cuộc sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Đối với nội dung cử tri kiến nghị, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm PTQĐ 

huyện sớm hoàn thiện hồ sơ giấy tờ đề phê duyệt kinh phí cho hộ gia đình ông Đạo. 
Giao Ban QLDA - DTXD huyện chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng hệ thống thoát 

nước để không làm ảnh hưởng tới đời sống bà con nhân dân. 

58. Cử tri Tổ dân phố 3B đề nghị huyện sớm chỉ đạo có phương án xử lý việc 

ngập úng trước cửa khu hành chính mới của huyện và giáp cầu Yên Sơn thường xuyên 
bị ngập úng khi mưa to ảnh hưởng tới việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện Bảo Yên đã có Văn bản số 1796/UBND-KTHT ngày 15/9/2022 

về việc mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 279 đoạn qua xã Xuân Hòa và thị trấn 
Phố Ràng. UBND huyện đã đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GTVT XD xem 

xét và có giải pháp khắc phục tại các vị trí trên. 

59. Cử tri Tổ dân phố 3B tiếp tục đề nghị huyện chỉ đạo đơn vị đầu tư khu tái 

định cư 3B đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng cho nhân dân. Hiện nay tất cả các hạng 
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mục đường, điện, nước, hệ thống thoát nước đều chưa đảm bảo, nhân dân không yên 
tâm ổn định cuộc sống. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án mà cử tri kiến nghị là dự án Khu đô thị Hoa Ban. Hiện nay, UBND huyện 
đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án để phù hợp với thực tế, đồng thời chỉ đạo Ban 

QLDA ĐTXD huyện đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh trình 
phê duyệt theo quy định và đơn vị thi công đồng bộ các hạng mục của công trình. Tuy 

nhiên, vị trí đấu nối đường ống cấp nước, thoát nước cho dự án thuộc phạm vi đất hộ 
gia đình bà Phạm Thị Quý đang vướng mắc GPMB chưa giải quyết được. UBND 

huyện đã giao Trung tâm PTQĐ huyện phối hợp với Ban QLDA ĐTXD, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Phố Ràng tiếp tục đối thoại giải quyết các 

vướng mắc của hộ bà Quý, sớm bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thiện hạ tầng toàn 
bộ công trình. 

* Xã Phúc Khánh 

60. Cử tri thôn Tằng Cà - Nà Khem kiến nghị: Diện tích hơn 20 ha ruộng lúa 
của nhân dân thôn Tằng Cà và Nà Khem nằm dọc theo 2 bên bờ suối Nủ, hằng năm 

do mưa lũ diện tích ruộng lúa trên bị sạt lở và cuối trôi, từ năm 2008 đến nay bà con 
nhân dân đã liên tục khắc phục tự kè chống sạt, khơi thông dòng chẩy để khi lũ về 

không bị ảnh hưởng. Nhưng do mưa lũ thất thường và các cơn lũ ngày càng lớn, đặc 
biệt cơn lũ vào rạng sáng ngày 14/4/2022 đã cuối trôi toàn bộ 12 ha và vùi lấp trên 

2ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch của nhân dân, từ đó việc sản xuất và đời sống nhân 
dân gặp rất nhiều khó khăn, cử tri thôn Tằng Cà, Nà Khem đề nghị cấp trên xem xét 

đầu tư xây kè chống lũ và chống sạt lở dọc 2 bên bờ suối Nủ khu vực cánh đồng Nà 
Khem với tổng chiều dài 1 km, để bảo vệ đất đai và sản xuất của nhân dân được thuận 

lợi. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với hỗ trợ kinh phí xây dựng kè, kè suối chống lũ và kè chống sạt lở đất 
sản xuất nông nghiệp xã Phúc Khánh, UBND huyện đã có rất nhiều văn bản đề xuất 

các danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 với UBND tỉnh và các ngành chức 
năng (Báo cáo số 87/BC-UBND ngày 01/3/2019; Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 

16/7/2020…) và Báo cáo số 467/BC-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc tổng hợp tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2022 trên địa bàn huyện với kinh phí đề 
xuất xây dựng tuyến kè tại bản Nà Khem là 17 tỷ đồng với biện pháp gia cố ốp mái 

phần mái nghiêng tuyến kè suối dài 900m được chia thành các đơn, phần khung kè 
được thiết kế bằng bê tông cốt thép mác M200 đặt trên lớp đệm vữa dày 3cm mác 

M50, phần ốp mái được xây bằng đá hộc mác M100 trình UBND tỉnh và các sở, ngành 
của tỉnh để xem xét, cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp. Nhưng hiện nay chưa được bố 

trí vốn đầu tư, thời gian tới được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai thực hiện.  
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61. Cử tri Lý Quốc Phương - Trưởng thôn Tằng Cà tiếp tục kiến nghị nhà nước 
xem xét đầu tư kinh phí xây dựng tuyến kênh mương phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng 

Miếu với tổng chiều dài khoảng 800 m, phục vụ cho hơn 10 ha ruộng của thôn Tằng 
Cà và Nà Khem. Hiện nay vào mùa khô diện tích cánh đồng bị thiếu nước rất khó 
khăn cho việc sản xuất của bà con nhân dân của hai thôn Tằng Cà và Nà Khem.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Vấn đề này, đề nghị UBND xã Phúc Khánh chỉ đạo Ban Quản lý công trình hạ 
tầng xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, lập dự toán gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện để thẩm định (thực hiện theo Hướng dẫn số 45/HD-UBND ngày 04/02/2021 
của UBND tỉnh Lào Cai) để khẩn trương sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công 

trình và cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân. UBND 
huyện đã cấp kinh phí ngay từ đầu năm tại Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 

21/12/2021 của UBND huyện Bảo Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022) với kinh phí được cấp là 271,257 

triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục (trên cơ sở nhà nước hỗ trợ 
100% vật liệu và một phần nhân công; nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao 
động). Đồng thời chỉ đạo các tổ thủy nông tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, 

nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ thống kênh dẫn, đập đầu mối nhằm đảm bảo 
không thất thoát nước trong kênh và cấp nước phục vụ sản xuất. 

62. Ý kiến cử tri xã Phúc Khánh: Cử tri Vũ Văn Minh đại diện cử tri thôn Nà 
Phát đại diện cử tri xã Phúc Khánh tiếp tục đề nghị Tỉnh xem xét ra quyết định cắt lại 

phần đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên giao diện tích đất đã trả ra 
của công ty lâm nghiệp Bảo Yên, căn cứ quyết định 2160/QĐ-UBND ngày 9/7/2020 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa 
công ty TNHHMTV lâm nghiệp Bảo Yên; Văn bản số 1248/UBND-TNMT ngày 

21/8/2020 của UBND huyện Bảo Yên về việc rà soát quỹ đất của Công ty trả lại cho 
địa phương xã Phúc Khánh với Tổng diện tích là 945,6 ha. Vì vậy cử tri xã Phúc 

Khánh đề nghị UBND tỉnh sớm ra Quyết định giao số diện tích đất như quyết định 
giao cho địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 
14/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối 

với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai. Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới và sự chồng chéo trong việc cấp giấy chứng 

nhận giữa các tổ chức (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban Quản lý rừng 
phòng hộ, UBND các xã, thị trấn) và các hộ gia đình cá nhân. Sau khi thực hiện xong 

đề án, sẽ bàn giao về cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. 

* Xã Việt Tiến 
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63. Ý kiến cử tri xã Việt Tiến: Cử tri thôn Hàm Rồng đề nghị các cấp có kế 
hoạch nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ UBND xã đi nhà văn hóa thôn Hàm Rồng 

hiện nay đã xuống cấp, nhân dân đi lại rất khó khăn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Việt Tiến kiểm tra 
hiện trạng, đề xuất quy mô đầu tư xây dựng. Căn cứ vào quy mô, tổng mức đầu tư, 

UBND xã Việt Tiến cân đối nguồn vốn thu từ sử dụng đất của xã để đầu tư xây dựng 
công trình, phần kinh phí còn thiếu UBND xã Việt Tiến báo cáo UBND huyện xem 

xét bổ sung. 

64. Cử tri thôn Hàm Rồng đề nghị các cấp xây dựng một cầu cứng ở khu vực 

Ngòi Trĩ Hàm Rồng sang khu vực cầu 75 xã Phúc Khánh để nhân dân đi lại thuận 
tiện hơn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ đề nghị tỉnh và các Sở ngành nghiên 
cứu đầu tư cầu nối khu Ngòi Trĩ, Hàm Rồng kết nối sang khu vực cầu 75 xã Phúc 
Khánh. 

65. Ý kiến cử tri xã Việt Tiến: Công trình Đình làng Già Hạ, việc giải phóng 
mặt bằng kéo dài, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, việc đền bù cho các hộ dân 

thuộc khu vực dự án đã thống kê, áp giá đền bù song đến nay các hộ chưa nhận được 
tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Cử tri Đề UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng dự án. 

Ý kiến của UBND huyện trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ 
đất phối hợp với Ban QLDA ĐTXD, UBND xã Việt Tiến khẩn trương đẩy nhanh 

công tác GPMB, đến nay đã thực hiện xong công tác GPMB và chi trả tiền cho các 
hộ dân. 

66. Cử tri xã Việt Tiến kiến nghị về việc xây dựng thủy điện Tân Lĩnh - Lục Yên, 
có ảnh hưởng tới đất đai, tài sản nhà cửa, hoa mầu của một số hộ dân đang sinh sống 

tại xã Việt Tiến đặc biệt là nhân dân thôn Hàm Rồng. Công ty đã về đo đạc, cắm mốc 
ảnh hưởng tuy nhiên vẫn chưa thấy Lãnh đạo thủy điện lên làm việc cụ thể với người 
dân về mức đền bù, hỗ trợ. Đề nghị thủy điện và các ban ngành đoàn thể liên quan 

sớm giải quyết để nhân dân ổn định sản xuất; Thủy điện đã lên làm việc với bà con 
nhân dân về dự kiến thỏa thuận đền bù nhưng chưa thỏa đáng. Bà con không nhất trí 

xây dựng thủy điện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 
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 Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chấp thuận tại Quyết định số 
1302/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy điện 

Tân Lĩnh và công bố công khai với bà con nhân dân thôn Hàm Rồng, Tuy nhiên các 
hộ gia đình kiến nghị việc xây dựng Thủy điện Tân Lĩnh gây ảnh tới đời sống sản 

xuất của bà con nhân dân thôn Hàm Rồng chủ đầu tư đã tiếp thu ý kiến bà con nhân 
dân chủ đầu tư phối hợp UBND tỉnh Yên Bái có Văn bản số 369/SKHDT-ĐTTĐ 

ngày 19/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái về việc xin ý kiến điều 
chỉnh dự án thủy điện Tân Lĩnh: Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn 

bản số 1899/UBND-KT về việc tham gia ý kiến điều chỉnh lại phạm vi của dự án do 
đó UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 2093/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 

2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh dự án thủy điện Tân Lĩnh. 

Theo Văn bản số 1899/UBND-KT ngày 11 tháng 5 năm 2021 UBND tỉnh Lào 

Cai, Chủ đầu tư xây dựng phương án: Đắp đê bê tông ngăn nước phía bờ sông và 
dẫn dòng về phía hạ lưu không làm ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của các hộ gia 
đình thôn Hàm Rồng. 

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc Thủy điện 
Tân Lĩnh hoàn thiện hồ sơ thủ tục về GPMB và bố trí nguồn kinh phí để chi trả cho 

các hộ bị ảnh thuộc thôn Hàm Rồng xã Việt Tiến trong năm 2022. Giao HĐND và 
UBND xã Việt Tiến tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng chính sách 

pháp luật của nhà nước, không để nhân dân hoang mang dao động. 

67. Cử tri Hà Thế Lư và cử tri Hà Văn Chương - thôn Già Thượng kiến nghị 
về việc đất của gia đình nằm trong khu quy hoạch trung tâm xã đến nay chưa được 

đền bù để gia đình có hướng di rời nhà cửa để ổn định sống. Gia đình đã có ý kiến 
nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đề nghị trả lời rõ còn tiếp tục quy hoạch nữa 

hay không, nếu vẫn tiếp tục quy hoạch đề nghị cử người về hướng dẫn các bước tiếp 
theo. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện tại dự án đang tiếp tục triển khai thực hiện, tuy nhiên do một số bất cập, 
phát sinh nên dự án đang được điều chỉnh. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức 

năng, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. 

* Xã Lương Sơn 

68. Ý kiến cử tri xã Lương Sơn, Phúc Khánh: Cử tri thôn Sài 1 xã Lương Sơn, 

thôn Trõ xã Phúc Khánh tiếp tục đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng 
sớm xem xét hoàn thiện, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 7 hộ di dời 

để thi công đường điện 220KV, từ năm 2018 nhưng đến nay các hộ đã được nhận hỗ 
trợ di dời, bàn giao mặt bằng, cử tri mong mỏi được nhận giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất để làm nhà ổn định cuộc sống, nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần. 
(Lương sơn 4 hộ, Phúc Khánh 03 hộ). 

Ý kiến của UBND huyện: 
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UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Dự án sang tạo mặt bằng tái định cư cho các hộ gia đình phải di chuyển thuộc 
dự án đường dây 220KV Bảo Thắng – Yên Bái được triển khai tại 3 xã: Thượng Hà, 
Lương Sơn, Phúc Khánh. Hiện nay, vẫn đang tiếp tục thi công nên chưa hoàn thiện 

hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. UBND huyện đã giao 
Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện để cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo quy định. 

69. Ý kiến cử tri Trần Thị The - thôn Sài 2 xã Lương Sơn có ý kiến về dự án 

trồng rừng 661, gia đình ký hợp đồng trồng rừng và chăm sóc cho ban quản lý rừng 
ăn chia 50%, khi khai thác gỗ gia đình không được biết, khi khai thác xong có một số 

hộ đến trồng cây, trên diện tích đất trước gia đình đang ký hợp đồng. Gia đình đã 
kiến nghị với UBND xã và đề nghị Ban quản lý rừng xem xét giải quyết nhưng đến 

nay chưa giải quyết và trả lời cho gia đình, cử tri đề nghị được tiếp tục ký hợp đồng 
và trồng rừng tại diện tích gia đình đã ký hợp đồng từ những năm trước.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, trả lời như sau: 

Năm 2002, Bà Trần Thị The, có hợp đồng trồng rừng phòng hộ với Lâm trường 

Bảo Yên, diện tích là 2,1 ha (diện tích trên nay được chuyển cho Ban quản lý rừng hộ 
quản lý). Nhưng trong hợp đồng không có nội dung trồng rừng ăn chia 50% giữa hộ 

gia đình bà Trần Thị The với Lâm trường Bảo Yên (nay là Công ty TNHH MTV Lâm 
Nghiệp Bảo Yên).Việc khai, năm 2019 Ban quản lý rừng phòng hộ có tổ chức khai 

thác tận thu diện tích cây bị gẫy đổ do gió bão, được sự đồng ý của Sở nông nghiệp 
và phát triển nông thôn Lào Cai tại văn bản số 594/SNN-KL, ngày 04/4/2019, của sở 

nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc đồng ý cho tận thu gỗ gẫy đổ do mưa, 
gió bão, nhưng không nằm trên diện tích của bà Trần thị The đã hợp đồng trồng rừng 

vơi Lâm trường năm 2002. 

Việc một số hộ trồng cây trên đất đất bà The đã hợp đồng trồng rừng, BQL 

rừng phòng hộ chưa được nghe gia đình phản ánh, trong thời gian tới, BQL rừng 
phòng hộ sẽ kiểm tra, nếu có sẽ xử lý theo qui định. 

* Xã Minh Tân 

70. Cử tri Bản Minh Hải, xã Minh Tân ý kiến liên quan đến việc xây dựng 
trường THCS tại bản Minh hải, xã Minh Tân: Có 3 hộ dân thuộc diện thu hồi giải 

phóng mặt bằng để xây dựng công trình trên nhưng chưa được bố trí tái định cư, 02/3 
hộ dân dựng nhà tạm để ở và đã quá thời gian được hỗ trợ thuê nhà là 06 tháng. Đề 

nghị BQLDA ĐTXD huyện là đơn vị chủ đầu tư có phương án và bàn giao vị trí đất 
tái định cư cho các hộ dân để nhân dân xây dựng nhà ở đảm bảo ổn định cuộc sống, 

đặc biệt hiện nay đang vào mùa mưa bão. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 
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UBND huyện đã giao Ban QLDA ĐTXD tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa 
cho các hộ gia đình để các hộ tiến hành xây dựng nhà ở. Hiện nay, đang tiến hành 

hoàn thiện các thủ tục về đất đai để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 
hộ theo quy định. 

71. Cử tri Bản Minh Hải, xã Minh Tân ý kiến liên quan đến việc xây dựng 

trường THCS tại bản Minh hải, xã Minh Tân: Quá trình thu hồi đất để xây dựng công 
trình trường THCS tại bản Minh Hải, xã Minh Tân đã làm mất lối đi của các hộ gia 

đình vào khu sản xuất lâm nghiệp. Quá trình làm việc, chủ đầu tư có hứa với các hộ 
dân sẽ mở lối đi phía sau trường để nhân dân làm đường đi lại và vận chuyển lâm sản 

nhưng đến nay chưa thực hiện. Đề nghị chủ đầu tư sớm mở lối đi này để nhân dân đi 
lại thuận lợi và phát triển kinh tế. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD kiểm tra, rà soát, kết quả cụ thể: 

- Ngày 12/9/2022, Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với UBND xã Minh Tân 

mời 05 hộ gia đình bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện dự án đến làm việc tại 
UBND xã. Tại cuộc họp, UBND xã cùng các phòng ban liên quan đã tuyên truyền 
vận động, đề nghị các hộ dân hiến đất, cây cối hoa mầu trên đất, mở rộng đường đi 

hiện có để Ban QLDA hỗ trợ máy móc làm đường nhưng các hộ không đồng ý.  

- Ngày 21/10/2022, Bản Minh Hải đã tổ chức buổi làm việc giữa Trưởng bản 

và các hộ dân có đường đi hiện tại cùng với hộ bà Vũ Thị Tâm có đất sau trường học 
nhưng không có lối đi lên khu sản xuất lâm nghiệp. Các hộ thống nhất hộ bà Vũ Thị 

Tân đóng góp 14 triệu đồng thì sẽ cho gia đình đi cùng trên tuyến đường mà các hộ 
gia đình đã mở trước đây để lên đồi khai thác vận chuyển nông lâm sản. Ban QLDA 

ĐTXD sẽ huy động xã hội hóa để hỗ trợ gia đình khoảng 50% kinh phí, phần còn lại 
hộ gia đình phải bỏ ra để đóng góp cho các hộ gia đình đã mở đường trước đây. Trong 

kinh phí đền bù GPMB được duyệt của gia đình đã có phần đường để lên đồi của gia 
đình trước đây. 

* Xã Điện Quan 

72. Cử tri bản Trang, bản Điện xã Điện Quan: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư 

xây dựng hệ thống tuyến đường điện tại các thôn bản xã Điện Quan để Nhân dân ổn 
định đời sống. Cụ thể: Tuyến 1km từ nhà ông Thắng cầu bản Trang ra cánh đồng Cọ 
với 6 hộ dân sinh sống; Tuyến từ bản Trang xã Điện Quan đến giáp xã Thượng Hà 

khoảng 3km với 08 hộ dân sinh sống; Tuyến tại bản Điện, xã Điện Quan từ nhà ông 
Tấn đến nhà ông Lộc khoảng 200m. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 04/02/2021, UBND huyện đã có Tờ trình số 88/TTr-UBND về việc đề 
nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây 

dựng đường dây trung, hạ thế và TBA cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các thôn 
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bản của các xã: Thượng Hà, Yên Sơn và Điện Quan, huyện Bảo Yên, trong đó có 
nhóm hộ của các bản Bát, Múi 1 + 2 xã Yên Sơn. Tuy nhiên, UBND tỉnh đang xem 

xét, chưa có văn bản đồng ý. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề 
nghị UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư xây dựng công trình. 

* Xã Thượng Hà 

73. Cử tri Đặng Kiều Sĩ bản 5 Vài Siêu, xã Thượng Hà có ý kiến: Đề nghị các 

cấp xem xét đầu tư đường điện cho người dân, hiện nay có 10 hộ dân từ đoạn nhà ông 
Dậu (đường rẽ đi xã Tân Dương) ngược ra QL70 đường điện do người dân tự kéo, 

cột điện không đảm bảo và gây nguy hiểm cho người dân.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 04/02/2021, UBND huyện đã có Tờ trình số 88/TTr-UBND về việc đề 

nghị giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây 
dựng đường dây trung, hạ thế và TBA cấp điện sinh hoạt cho Nhân dân ở các thôn 
bản của các xã: Thượng Hà, Yên Sơn và Điện Quan, huyện Bảo Yên, trong đó có 

nhóm hộ của các bản Bát, Múi 1 + 2 xã Yên Sơn. Tuy nhiên, UBND tỉnh đang xem 
xét, chưa có văn bản đồng ý. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề 

nghị UBND tỉnh xem xét, sớm đầu tư xây dựng công trình. 

74. Cử tri xã Thượng Hà có ý kiến: Đề nghị nhà nước đầu tư tuyến đường giao 

thông từ QL70 đi xã Tân Dương, xã Điện Quan do hiện nay xuống cấp rất trầm trọng. 
Đã đề nghị rất nhiều lần nhưng chỉ được trả lời chung chung và không rõ thời gian 

nào được đầu tư, nếu không được đầu tư đường liên xã (dải nhựa) thì các cấp tạo 
điều kiện xem xét có chủ trương đầu tư dải BTXM để cho người dân các thôn 3,4,5,6 

Vài Siêu và người dân các xã lân cận đi lại, vận chuyện lưu thông hàng hóa được 
thuận tiện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tuyến đường liên xã Tân Dương - Thượng Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết  định  số  2048/QĐ-UBND  ngày  19/9/2022  
của UBND tỉnh Lào Cai, với quy mô: Chiều rộng nền đường Bn=6,5m; Chiều rộng 

mặt đường Bm= 3,5m; chiều rộng lề đường Bl=(2x1,5)m trong đó gia cố lề mỗi bên 
1m, kết cấu gia cố lề như kết cấu mặt đường; thời gian thực hiện năm 2022-2024. 

Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD huyện đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, lựa 
chọn đơn vị thi công để sớm thi công xây dựng công trình. 

* Xã Cam Cọn 

75. Cử tri thôn Cam 3 – xã Cam Cọn có ý kiến: 26 hộ dân thôn Cam 3 thuộc 

diện được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nay, đã có 24/26 hộ làm nhà lên khu 
vực tái định cư, trong đó, có 13 hộ sinh sống ổn định tại khu tái định cư, nhưng chưa 

có hộ nào nhận được tiền hỗ trợ di dời. Đề nghị UBND huyện chi trả tiền di dời cho 
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các hộ đã chấp hành việc di chuyển ra nơi ở mới. Hộ nào di chuyển trước đề nghị chi 
trả trước.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Nghị Quyết Số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh 
về việc chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai; Văn bản Hướng dẫn số 3317/HD-SGTVTXD ngày 06/9/2021 của Sở Giao 
thông, vận tải - Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 

điểm dân cư tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cụ thể tại điểm a, 
khoản 5, điều 1 của Nghị quyết 05 hỗ trợ sắp xếp dân cư tập trung: Ngân sách cấp tỉnh 

hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ cho hộ gia đình thuộc diện sắp xếp, bố trí dân cư được Nhà 
nước bố trí đất ở để di chuyển nhà và tài sản.  

Vấn đề này, UBND huyện đã có Văn bản số 1121/UBND-NN&PTNT ngày 
17/6/2022 kiến nghị, đề xuất với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai xem xét, 
trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ di chuyển cho các hộ thuộc Dự án SXDC tập 

trung thôn Cam 3, xã Cam Cọn (dự án chuyển tiếp). Nhưng hiện nay, UBND tỉnh 
chưa bố trí kính phí, thời gian tới khi được UBND tỉnh bố trí vốn huyện sẽ triển khai 

thực hiện. 

Để các hộ sớm được hưởng kinh phí hỗ trợ theo quy định. UBND huyện Bảo 

Yên yêu cầu UBND xã Cam Cọn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ còn thuộc dự án sớm di chuyển lên 

vùng dự án SXDC tập trung thôn Cam 3, xã Cam Cọn nhằm đảm bảo an toàn về người 
và tài sản cho các hộ gia đình. Đồng thời hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ theo nội 

dung tại Văn bản Hướng dẫn số 3317/HD-SGTVTXD ngày 06/9/2021 của Sở Giao 
thông, vận tải - Xây dựng; lập Tờ trình, báo cáo UBND huyện qua phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện trước ngày 30/11/2022 để tổng, hợp, tham mưu, đề xuất với UBND 
huyện trình UBND tỉnh cấp kinh phí theo quy định. 

76. Cử tri Đặng Văn Túc – thôn Hồng Cam có ý kiến: Khi đo đạc dự kiến thu 

hồi dự án Cảng hàng không Sa Pa, ở vị trí gia đình ông đang ở, bị thu hồi đến sát hè 
nhà, sau này khi thi công, nhà của ông sẽ bị cao hơn mặt đường, không có bậc lên 

xuống, gây bất tiện trong sinh hoạt, 2 vợ chồng ông đều trên 70 tuổi, khó khăn trong 
di chuyển, đi lại. Đề nghị UBND huyện xem xét lại ranh giới thu hồi để không gây 

ảnh hưởng bất tiện đến đời sống của gia đình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành thông báo số 210/TB-VPUBND ngày 

22/8/2022 đồng ý về chủ trương cho phép UBND huyện Bảo Yên thực hiện việc 
thống kê, bồi thường đối với 01 hộ gia đình nằm ngoài vùng quy hoạch, bị ảnh hưởng 

do thi công dự án theo quy định tại Quyết định 26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 
của UBND tỉnh. UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo cơ quan chức năng thống kê 
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kiểm đếm, niêm yết, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt và dự kiến chi trả tiền cho hộ 
gia đình trong quý IV năm 2022. 

77. Cử tri Đặng Thị Nhung – thôn Hồng Cam có ý kiến: Năm 2015, khi xã có 
chủ trương mở rộng khuân viên trường TH&THCS Cam Cọn, gia đình đã đồng tình 

ủng hộ, đổi đất (thổ cư) của gia đình với đất 5% của UBND xã để mở rộng trường 
TH&THCS Cam Cọn. Đến nay, diện tích đất của gia đình đã được xây dựng các công 

trình của trường TH&THCS, tuy nhiên, phần đất 5% của xã đổi cho gia đình thì vẫn 
chưa chuyển sang tên của hộ gia đình. Đề nghị huyện, tỉnh xem xét, tạo điều kiện 

chuyển đất về đúng tên để gia đình yên tâm sinh sống, sản xuất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Ngày 01/9/2020, UBND huyện đã có Văn bản số 1319/UBND-TNMT về việc 
đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 
các trường hợp như trên. Căn cứ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn 

bản số 2219/STNMT-CCĐ ngày 07/9/2020, ngày 18/9/2020 phòng Tài nguyên và 
Môi trường đã có Văn bản số 84/TNMT-QLĐĐ về việc phối hợp rà soát cấp 

GCNQSDĐ thuộc quỹ đất công ích 5% gửi 17 xã thị trấn: Các căn cứ để UBND xã 
đổi (bồi thường) đất công ích 5% cho hộ gia đình cá nhân để xây dựng nhà văn hóa 

thôn bản (chủ trương, quyết định phê duyệt dự án, công trình của cấp có thẩm 
quyền…); Trích đo, trích lục vị trí thửa đất hiện nay đã xây dựng nhà văn hóa thôn 

bản (nêu rõ mục đích sử dụng của thửa đất trước khi thực hiện đổi); thửa đất công ích 
thuộc quỹ đất 5% (nêu rõ mục đích sử dụng của thửa đất) đã đổi (bồi thường) cho hộ 

gia đình, cá nhân để xây dựng trường học; Cung cấp toàn bộ hồ sơ có liên quan, gửi 
phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp tham mưu cho 

UBND huyện trình UBND tỉnh thu hồi quỹ đất 5% UBND xã đã đổi cho hộ gia đình, 
cá nhân để xây dựng nhà văn hóa thôn bản theo đúng quy định tại Điều 66 Luật đất 
đai năm 2013, làm căn cứ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ 

gia đình, cá nhân theo quy định. Yêu cầu UBND xã Cam Cọn hướng dẫn, hoàn thiện 
thủ tục cho công dân.  

78. Cử tri Vũ Văn Lại – thôn Hồng Cam có ý kiến: Sau khi thi công đường tránh 
tỉnh lộ 151C, ở nhiều đoạn, đường cao hơn khu vực canh tác của nhân dân 5-6m, 

không có đường lên xuống bãi canh tác. Đề nghị đơn vị thi công làm hoàn trả một số 
đoạn đường để phục vụ nhân dân lên xuống các bãi sản xuất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan mở lại 
tuyến đường kết nối với một số đoạn đường Nhân dân đang đi lại canh tác. Trong quá 

trình thi công nền đường tiếp theo sẽ thực hiện ngay việc mở lại kết nối vào đường cũ 
của dân đang đi lại để canh tác. 
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79. Cử tri xã Cam Cọn tiếp tục kiến nghị tỉnh, huyện đẩy nhanh tiến độ thi công 
cấp nước cho khu vực tái định cư Cảng hàng không Sa Pa. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hiện nay dự án đang thực hiện điều chỉnh, tại các khu vực không nằm trong 

phạm vi điều chỉnh cắm đất cho các hộ dân, đơn vị thi công đang tiến hành thi công 
lắp đặt đường ống và thử áp để đấu nối. Ban QLDA ĐTXD đã đôn đốc đơn vị thi 

công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành hệ thống cấp nước (khu vực không nằm 
trong phạm vi điều chỉnh) và đấu nối trong tháng 11/2022. 

80. Hiện nay, nhiều diện tích đất sản xuất của nhân dân bị sạt lở, ngập úng 
không canh tác được do ảnh hưởng của dự án tái định cư cảng hàng không. Cử tri đề 

nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sớm đền bù sản lượng cho các diện 
tích đất bị ảnh hưởng của nhân dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu giải, trả lời như sau: 

Hiện nay, dự án khu Tái định cư Cảng hàng không Sa Pa đang thực hiện điều 
chỉnh phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, 
UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với các cơ quan chức 

năng kiểm tra đánh giá mức độ ảnh hưởng và báo cáo cấp có thẩm quyền. 

81. Cử tri Lê Xuân Chang - Cọn 1: Gia đình bị thu hồi đất dự án Tái định cư, 

bị thu hồi sổ đỏ để chỉnh lý từ năm 2020, đến nay chưa được trả lại. Đề nghị các cơ 
quan liên quan sớm trả sổ lại cho gia đình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Cam Cọn đã bàn giao 

Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình vào tháng 9/2022. 

82. Cử tri thôn Cọn 1: Đề nghị huyện bố trí giao đất tái định cư, xem xét phân 

chia thành các nhóm đối tượng để giao đất, trong đó, quan tâm đến việc các hộ bị thu 
hồi đất ở mặt đường tỉnh lộ thì xem xét giao đất ở khu vực trục đường chính ở khu tái 

định cư. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Phương án giao đất tái định cư cho các hộ gia đình thuộc phạm vi dự án Tái 

định cư Cảng hàng không và dự án Cảng hàng không Sapa đều được lấy ý kiến và 
sự đồng thuận của các hộ gia đình và được công khai, niêm yết theo quy định. 
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83. Cử tri xã Cam Cọn: Khu tái định cư cảng hàng không, giai đoạn đầu cấp 
đất cho các hộ có diện tích lớn, những hộ được cấp về sau, diện tích đất được cấp bị 

điều chỉnh nhỏ lại, ít hơn với các hộ trước. Cử tri đề nghị tỉnh, huyện xem xét, quy 
hoạch cấp đất giữa các hộ cùng đối tượng thì diện tích đất phải ngang nhau để đảm 
bảo công bằng.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp các cơ quan liên quan và UBND xã Cam Cọn thực hiện việc giao 
đất tái định cư cho các hộ gia đình theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt,  

có phương án phù hợp không gây bức xúc trong nhân dân. Giao UBND xã Cam Cọn 
phối hợp Trung tâm Phát triển Quý đất huyện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình 

sớm nhận đất tái định cư để ổn định cuộc sống tại các vị trí đã hoàn thiện mặt bằng. 

* Xã Kim Sơn 

84. Cử tri Hoàng Văn Hòa (2AB): Đề nghị UBND huyện đầu tư cầu qua suối, 
đường tuyến từ Nhà văn hóa của thôn – nhà bà Phóng mùa mưa lũ đi lại rất khó khăn 
không đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống bên kia suối.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, 
kiểm tra thực tế. Căn cứ vào quy mô, kinh phí và sự cần thiết UBND huyện sẽ đề nghị 

tỉnh xem xét đầu tư vào giai đoạn sau để phục vụ Nhân dân. 

85. Cử tri Hoàng Văn Tần (1AB), Lương Ngọc Thinh (6AB): Tuyến đường liên 

xã Minh Tân- Kim Sơn bị hư hỏng xuống cấp, đề nghị UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn có biện pháp khắc phục, nâng cấp tuyến đường. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 18/8/2022, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình 
MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN và Ngân hàng Thế giới đã làm 

việc với UBND tỉnh, các Sở ngành, UBND huyện để kiểm tra hiện trạng tuyến đường 
và đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, với quy mô 
chiều dài 25km, Chiều rộng nền Bnền= 6,5m, Bmặt= 3,5m mặt đường Bê tông nhựa; 

chiều rộng lề đường Blề= 2x1,5= 3m được gia cố như kết cấu mặt đường. Hiện nay, 
UBND tỉnh đang giao Ban QLDA ODA tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối 

Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN và Ngân hàng 
Thế giới để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. 

86. Cử tri xã Kim Sơn: Tuyến đường tỉnh lộ 161 cũ qua địa bàn xã Kim Sơn, từ 
thôn Bảo Ân đến Kim Quang hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi đây vẫn 



94 
 

là tuyến đường có nhiều hộ dân sinh sống, đi lại. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị, nhưng 
đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Đề nghị tỉnh, huyện xem xét, sửa chữa, nâng cấp 

tuyến đường để nhân dân đi lại, giao thương thuận tiện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng xem xét đầu tư. Đồng thời, rà soát và tiếp tục đưa vào danh mục duy 
tu sửa chữa thường xuyên. 

87. Đề nghị xây dựng lại cống mới trên đoạn 161 cũ gần gác ghi đường sắt qua 
thôn 2 Tân văn, đường hẹp, cống xuống cấp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đường Tỉnh lộ 161 do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng quản lý, Tiếp thu ý 
kiến cử tri, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 
xem xét, khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông. 

88. Cử tri: Đặng Quang Lợi (Nhai Tẻn 1): Đề nghị UBND huyện Bảo Yên xem 
xét đầu tư tuyến đường từ Gốc Gạo đi qua trung tâm thôn nối với xã Trì Quang, hiện 

đường xuống cấp trầm trọng khó khăn cho người dân đi lại. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND xã Kim Sơn đã phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT công trình: Đường 3 

Nhai Thổ - Trì Quang, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên tại Quyết định số 95/QĐ - UBND 
ngày 22/9/2022. Hiện nay công trình đã được UBND huyện phân bổ vốn và đang triển 

khai thực hiện. 

89. Cử tri Nguyễn Đức Công (Kim Quang): Đền Hai Cô Kim Sơn đã được 

HĐND Huyện Bảo Yên ra Nghị quyết đầu tư xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa thực 
hiện. Đề nghị UBND huyện sớm triển khai đầu tư để nhân dân có nơi chiêm bái khang 
trang, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch tâm linh nâng cao đời sống kinh tế của 

người dân trên địa bàn xã Kim Sơn nói chung và thôn Kim Quang nói riêng. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngay sau khi HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND huyện đã chỉ 

đạo Ban QLDA ĐTXD huyện lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế phương án mặt bằng 
kiến trúc tổng thể để xin ý kiến Sở Văn hoá và Thể thao. Ngày 06/9/2022, Sở Văn hoá 

và Thể thao đã có Văn bản số 950/SVHTT-DSVH tham gia ý kiến tổng mặt bằng và 
kiến trúc công trình. UBND huyện đã giao cho Ban QLDA ĐTXD đôn đốc tư vấn 

hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tham gia của Sở Văn hoá và Thông tin để trình thẩm 
định, phê duyệt theo quy định. 
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90. Cử tri Bàn Quý Sơn (thôn 4 Nhai Thổ): Việc các hộ dân làm nhà trên đất 
nông nghiệp khi làm thủ tục hồ sơ chuyển đổi sang đất thổ cư gặp rất nhiều khó khăn, 

đề nghị UBND huyện cần có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Hiện nay, UBND huyện đã có chỉ đạo, các trường hợp có nhà ở, công trình 

trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất liên hệ với UBND xã để đăng ký 
trích lục, trích đo để UBND xã lập danh sách gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai, không cần liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi 
có kết quả trích lục, trích đo, công chức địa chính hướng dẫn kê khai hồ sơ theo quy 

định. Đề nghị UBND xã Kim Sơn hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 
theo quy định. 

91. Cử tri Hoàng Đức Vượng (Tân văn 1): Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng 
Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển Quỹ đất sớm cấp sổ đỏ tái định cư 

cho 22 hộ dân trong thôn do giải phóng mặt bằng làm tỉnh lộ 161. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

UBND huyện đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ, hoàn 

thiện mặt bằng giao đất tái định cư cho các hộ, phối hợp với UBND xã Kim Sơn 
hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có quyết định giao 

đất của UBND huyện. 

92. Cử tri Đinh Xuân Thuyên (7AB): Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài 
nguyên và Môi trường rà soát điều chỉnh lại sổ bìa đỏ QSDĐ bị quy nhầm chủ gây ra 

tranh chấp kéo dài, ảnh hưởng đến tình sản xuất, sự đoàn kết và mất an ninh trật tự 
trong thôn.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

 Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đề nghị các hộ gia đình liên hệ với 
UBND xã Kim Sơn để được kiểm tra, xác minh rõ nội dung. Giao UBND xã Kim 
Sơn tham mưu xử lý giải quyết theo quy định của pháp luật. 

93. Nhóm ý kiến về điện: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành điện khảo sát, 
đầu tư bổ sung cho thôn 3AB (18 cột điện bằng bê tông); thôn Cao Sơn (01 Km); thôn 

6AB (01km) để đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Hiên nay, do các nhóm hộ ở rải rác, không tập trung, khoảng cách cấp điện xa, 
xuất đầu tư lớn, nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn hẹp. Tiếp thu ý kiến của cử 

tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh, Sở Công thương xem xét đầu tư cấp điện 
cho các nhóm hộ để sớm ổn định đời sống và phát triển kinh tế. 

* Xã Bảo Hà 

94. Cử tri xã Bảo Hà đề nghị các cấp có thẩm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch 
nghĩa trang nhân dân tập trung của xã Bảo Hà vì hiện nay nghĩa trang Gò Trẩu đã 

hết diện tích để chôn cất khi có người qua đời. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 5/10/2022, HĐND huyện Bảo Yên đã ban hành Nghị quyết số 47/NQ-
HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San tạo mặt bằng, xây dựng cơ 

sở hạ tầng Nghĩa trang nhân dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Theo đó, Công trình 
đầu tư trong giai đoạn 2022-2024, sau khi được xây dựng hoàn thành sẽ tạo ra khu 

nghĩa trang nhân dân với diện tích gần 5,0 ha với dự kiến tổng mức đầu tư: 
7.800.000.000 đồng. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh các bước 

chuẩn bị đầu tư. 

95. Ý kiến cử tri Bản Bảo Vinh: Công trình phụ trợ đền Bảo Hà trong đó có 

đường T3, T4 có những hộ sau 10 năm mới được giao đất tái định cư, các hộ được  
giao tái đinh cư và các đối tượng được ăn theo tại thời điểm năm 2012 – 2016 diện 

tích không quá 65m2 do diện tích quá hẹp nên các hộ đã tự cơi nới chiều sâu để làm 
nhà. Đến năm 2020 huyện có chủ trương bán diện tích đất các cho các hộ tự cới nới 
chiều sâu với giá 15.900.000đồng/m (Mười năm triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) cử 

tri đề nghị UBND huyện cho các hộ mua đất thêm phía sau (chiều sâu) bằng với giá 
tại thời điểm thu hồi đất để thực hiện công trình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Giá đất tính tiền sử dụng đất tại khu vực đường T1, T2 xã Bảo Hà năm 2022 

được xác định theo bảng giá đất được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định 
số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ban hành quy định bảng giá đất 05 năm 

(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 
31/12/2021 của UBND tỉnh về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

thì giá đất tính tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm có Quyết định giao đất 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy ý kiến của cử tri là không thể thực hiện 
được. 

96. Cư tri bản Bảo Vinh đề nghị khi GPMB làm đường T3,T4 đền bù cho người 
dân 600.000đ/m2đất thổ cư thì giá đất giao tái định cư cho các hộ bằng với giá đã 
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đến bù cho người dân. Nhiều gia đình có nguyện vọng con cái được cắm tái định cư 
theo diện ăn theo được cắm đất gần với bố mẹ nhưng không được, nhưng có người 

không ở trong khu vực giải phóng mặt bằng T3,T4 lại được mua đất cử tri thấy không 
có sự công bằng. 

 Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau:  

 * Về giá đất bồi thường khi thu hồi đất: 

Theo quy định tại khoản 11, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013: “Nhà nước thu 
hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà 

nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp 
luật về đất đai”. Tại Điều 16, Luật Đất đai năm 2013 có nêu rõ các trường hợp Nhà 

nước quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đây là trường hợp người dân hy sinh một lợi ích 
hợp pháp để đóng góp cho lợi ích chung của xã hội nhằm phát triển nền kinh tế đất 

nước, tức là người có công, pháp luật quy định có bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
Trong đó, pháp luật hiện hành quy định rằng giá đất tính bồi thường là giá đất cụ thể 

được xác định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

Theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 thì UBND cấp 

tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp 
UBND cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể.  

Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp:  

+ Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

+ Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không 
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Từ những căn cứ trên, UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 4411/QĐ-
UBND ngày 31/12/2018 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường 
và giá đất để giao đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất các dự án trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai (trong đó có dự án đường T3, T4) giá đất ở bồi thường là 600.000đ/m2. Do 
đó khi thu hồi đất và bồi thường cho người dân 600.000đ/m2 đúng theo quy định. 

Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường và giá đất để giao đất tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn các huyện, thành phố; giá giao 
đất tái định cư của các hộ gia đình thực hiện theo quyết định nêu trên là đúng theo 

quy định.  

* Về việc giao đất cho hộ gia đình có  nguyện vọng con cái được cắm tái định 

cư theo diện ăn theo được cắm đất gần với bố mẹ nhưng không được:  

Việc xét duyệt giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất đối với các trường 

hợp phát sinh (không phải tái định cư chính chủ) Hội đồng BTHT&TĐC huyện xét 
duyệt trên cơ sở xác nhận nơi ở khác trên địa bàn xã, chưa được giao đất lần nào, 
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nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất .... đủ điều kiện 
tách thành hộ gia đình riêng theo luật cư trú và quy định tại Điều 6, Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. Do đó UBND huyện mới ban hành Quyết định số 
2575/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND huyện Bảo Yên về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất xây dựng công trình: Các 
hạng mục phụ trợ đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên; Hạng mục: Tuyến đường T3, T4, 

san tạo mặt bằng hai bên đường, trong đó đã phê duyệt từng đối tượng được giao đất 
tái định cư theo đúng quy định.  

Việc cư tri kiến nghị có người không ở trong khu vực giải phóng mặt bằng 
T3,T4 lại được mua đất cử tri thấy không có sự công bằng, UBND huyện tiếp thu ý 

kiến và giao Trung tâm PTQĐ huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, 
Ban QLDA - ĐTXD huyện và UBND xã Bảo Hà kiểm tra, rà soát, xử lý theo đúng 

quy định (nếu có).   

97. Cử tri bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà có ý kiến: Hiện nay mặt bằng để giao tái 
định cư đã có nhưng các điều kiện về cơ sở hạ tầng như điện, nước chưa đảm bảo, 

phía trước đường T3 là nghĩa trang Gò Trẩu nên người dân chưa muốn nhận đất tái 
định cư. Cư tri đề nghị UBND huyện Bảo Yên đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ 

tầng và có phương án di chuyển nghĩa trang Gò Trẩu. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Nghĩa trang Bảo Hà đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại 
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 5/10/2022. Theo đó, Công trình đầu tư trong giai 

đoạn 2022-2024, sau khi được xây dựng hoàn thành sẽ tạo ra khu nghĩa trang nhân 
dân với diện tích gần 5,0 ha với dự kiến tổng mức đầu tư: 7.800.000.000 đồng. 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư.  

Về cơ sở hạ tầng khu vực tái định cự, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công 

đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để giao tái định cư đảm bảo theo quy 
định. 

98. Cử tri bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà có ý kiến: Bản Bảo Vinh trong quy hoạch 
có công trình  quy hoạch đã 10 năm chưa có mặt bằng đảm bảo để giao đất có hộ đã 

phải đi thuê nhà ở từ khi thực hiện công trình đến nay không có tiền hỗ trợ đề nghị 
UBND huyện chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ các công trình trên địa bàn xã nói chung 
và bản Bảo Vinh để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Trong thời gian qua, việc thi công một số công trình trên địa bàn xã Bảo Hà 
nói chung và bản Bảo Vinh nói riêng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
công tác giải phóng mặt bằng; công trình thi công phát sinh và phải điều chỉnh chủ 

trương đầu tư nên dẫn đến tiến độ thi công còn chậm, gây bức xúc trong Nhân dân. 



99 
 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc đơn vị 
thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến thi công. 

99. Ý kiến cử tri Trần Thị Quyên, Bản Bảo Vinh: Năm 2017, gia đình trong khu 
vực GPMB đường T3 tiền bồi thường đất thổ cư của gia đình đã được chi trả nhưng 

gia đình có nguyện vọng cắm tái định cư tại chỗ và gửi lại số tiền đó cho nhà nước 
khi nào được cắm tái định cư gia đình không phải nộp tiền có biên bản kèm theo. 

Nhưng đến nay gia đình không được cắm đất theo nguyện vọng trong biên bản gia 
đình không đồng ý nhận đất đề nghị UBND huyện xem xét gải quyết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án Các hạng mục phụ trợ đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên; Hạng mục: Tuyến 

đường T3, T4, san tạo mặt bằng hai bên đường được UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 23/01/2017. 
Tuy nhiên đến năm 2022 UBND huyện điều chỉnh dự án cho phù hợp với nhu cầu của 

địa phương tại Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện Bảo 
Yên về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên đường T3, 

T4 khu vực Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, do đó cử tri đề nghị gia tái định cư 
tại chỗ là không phù hợp quy hoạch. 

100. Cử tri Liên Hà 1 có ý kiến: Dự án kè bảo vệ khu dân cư, tạo quỹ đất bán 
đấu giá Liên Hà - Hồng Bùn khởi công cuối năm 2015 dự kiến hoàn thành cuối năm 

2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành tiến độ thi công rất chậm, đề nghị Ban 
quản lý dự án, UBND huyện Bảo Yên đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Dự án kè bảo vệ khu dân cư, tạo quỹ đất bán đấu giá Liên Hà - Hồng Bùn khởi 

công cuối năm 2015; trong quá trình thực hiện dự án gặp nhiều vớng mắc trong công 
tác GPMB, dịch bệnh Covid-19, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án dẫn đến việc 

thi công không đồng bộ, gián đoạn ảnh hưởng đến tiến độ thi công tổng thể, đấu nối 
hệ thống cấp điện, cấp nước. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã thanh lý thay thế 

nhà thầu có năng lực yếu gây chậm tiến độ công trình; chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD 
huyện đôn đốc đơn vị thi công tập trung máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công 
xây dựng. 

101. Cử tri bản Liên Hà 1 có ý kiến: Tuyến đường tỉnh lộ 161 kết nối ga Phố 
Mới Lào Cai đi Văn Yên đoạn từ Quốc 279 – Công trình kè Liên Hà 1 chiều dài hơn 

700m mặt đường đã được lu lèn và giải Pây từ năm 2021. Đề nghị UBND huyện chỉ 
đạo đơn vị thi công giải thảm để đảm bảo đi lại cho người dân tranh tình trạng nắng 

thì bụi mưa thì trơn vì đoạn đường nay dân cư sinh sống rất đông.  

Ý kiến của UBND huyện: 



100 
 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5394/UBND-QLĐT 

ngày 10 tháng 11 năm 2017, UBND huyện Bảo Yên sẽ thực hiện thi công nền và rải 
lớp cấp phối móng tuyến đường BH1, Hạng mục thi công lớp mặt tuyến đường BH1 
do Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai thực hiện, được phê duyệt vào dự án Đường kết nối 

ga Phố Mới - ga Bảo Hà - huyện Văn Yên (Yên Bái). Đến nay, UBND huyện Bảo 
Yên đã chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thiện nền và rải lớp cấp phối móng tuyến đường 

BH1 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tổ chức bàn giao mặt bằng tuyến đường trên cho 
Ban QLDA ODA tỉnh Lào Cai triển khai hạng mục tiếp theo. 

Ngày 27/10/2022, UBND huyện đã có văn bản số 2198/UBND-QLDA về việc 
Ban QLDA ODA tỉnh triển khai thi công lớp mặt đường tuyến đường BH1. Tiếp thu 

ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Ban QLDA ODA tỉnh sớm triển khai 
thi công thảm bê tông nhựa đoạn đường nêu trên để phục vụ giao thông đi lại của 

Nhân dân. 

102. Cử tri bản Liên Hà 4, xã Bảo Hà có ý kiến: Bản Liên Hà 4 nằm trong quy 

hoạch 42ha, nhân dân đa số đồng tình ủng hộ dự án. Cử tri Bản Liên Hà 4 có nguyện 
vọng: đề nghị dự án tạo quỹ đất cắm tại định cư tại chỗ cho các hộ trong khu vực quy 
hoạch không chuyển xuống kè Liên Hà 1. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Dự án Khu đô thị Bảo Hà được UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương 
đầu tư dự án tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 30/8/2019. Tại Mục 10,  Điều 

1, Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 thì vị trí giao đất tái định cư tại 
dự án Kè suối bảo vệ khu dân cư bản Liên Hà 1 + San tạo mặt bằng, tạo quỹ đất bán 

đấu giá dọc tuyến đường Bảo Hà - Hồng Bùn, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.  

Do đó cử tri đề nghị giao tái định cư tại chỗ là không phù với phê duyệt của 

UBND tỉnh tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 30/8/2019. 

103. Cử tri Bản Liên Hà 4 có ý kiến: Hiện nay bản Liên Hà 4 có một số trường 

hợp đã thực hiện việc tách thửa để cho tặng cho con cái đã lập gia đình được UBND 
xã xác nhận và phòng Tài nguyên và Môi trường xác nhận đóng dấu đủ điều kiện để 

làm thủ tục nhưng các hồ sơ sau đó lại được gửi lại trưởng bản trả lại cho các hộ 
không có lý do; đến nay Liên Hà 4 trong quy hoạch không làm được các thủ tục cho 

tặng hoặc chuyển nhượng rất thiệt thòi cho người dân đề nghị UBND huyện xem xét 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Thẩm quyền thực hiện thủ tục tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất là của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. Đề nghị hộ gia đình liên hệ với Chi nhánh 
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Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Yên để dược xem xét, hướng dẫn thực hiện 
theo quy định. 

104. Cử tri xã Bảo Hà có ý kiến: Các hộ nằm trong diện GPMB tỉnh lộ 161 qua 
xã Bảo Hà có 24 hộ thuộc diện giao đất tập trung và phân tán nhưng đến nay vẫn 
chưa được giao đất tái định cư, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án 

huyện xem xét cắm đất tái định cư cho các hộ. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

 Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chỉ 

đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện mặt bằng giao đất 
tái định cư cho các hộ, phối hợp với UBND xã Bảo Hà hoàn thiện hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất của UBND huyện. 

105. Cư tri Liên Hà 1: Hiện nay một số hộ trong khu vực kè Liên Hà 1 đã được 
giao đất tái định cư ngoài thực địa Ban quản lý dự án yêu cầu di chuyển tài sản nhưng 

một số hộ chưa di chuyển tài sản với lý do chưa có quyết định giao đất đề nghị huyện 
ra quyết định giao đất cho các hộ. Có hộ được cắm đất đã xây nhà nhưng không thấy 
phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã để tuyên truyền người dân là các 

thủ tục cấp phép xây dựng. 

Ý kiến của UBND huyện trả lời như sau: 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan thực hiện như sau: Tổng số các hộ đủ 
điều kiện giao đất tái định cư là 63 hộ, trong đó: 

+ Đã có quyết định đất giao đất là 38 hộ gia đình. 

+ Đã tạm giao đất tái định cư theo quy hoạch 15 hộ gia đình (đang hoàn thiện 
thủ tục để ban hành quyết định giao đất). 

+ Chưa giao đất tái dịnh cư là 10 hộ (đã có thông báo giao đất tái định cư 
nhưng các hộ gia đình không nhận đất và các hộ đã nhận vị trí khu đất bà Nguyễn 

Thị Hương bán cho bà Nguyễn Thị Bắc nhưng chưa đủ mặt bằng do đang có khiếu 
kiện ra Tòa án hành chính, đến nay chưa có kết quả xét xử của Tòa án nhân dân 

tỉnh). 

+ Việc hoàn thiện đầy đủ hạ tầng, UBND huyện đã giao Ban Quản lý Dự án 

ĐTXD huyện chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành toàn 
bộ công trình. 

106. Ý kiến cử Tri Nguyễn Thị Thắm – An, bản Bảo Vinh: Gia đình bà được 
giao đất ở từ năm 1993 đến tháng 12/2021 đã làm hồ sơ và được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Đến 17/2/2022 gia đình có vào phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Bảo Yên làm thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở và được Phòng KTHT huyện hướng 
dẫn làm hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà diện tích 100m2  chiều cao không quá 6m8 

không đổ mái. Gia đình đã mua thiết kế xây dựng và đã nộp tiền vào kho bạc nhà 
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nước và nộp hồ sơ vào bộ phận một của của UBND huyện Bảo Yên và được cán bộ 
trực một cửa trả lời sau 20 đến 30 ngày kể từ khi nộp sơ thì sẽ có giấy phép xây dựng. 

Đến tháng 4 năm 2022 gia đình đào móng làm nhà, đến tháng 5/2022 địa chính xã ra 
lập biên bản tạm dừng thi công sau đó có nhiều lần Thanh tra huyện Bảo Yên ra xác 

minh nhưng đến nay cử tri vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của cấp có thẩm quyền. 
Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền tạo điều kiện để cử tri hoàn thiện công trình nhà 

đang làm dở dang vì hiện nay thời tiết rất khắc nhiệt nắng nóng, mưa to kèm theo 
giông lốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của gia đình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Thanh tra huyện xem xét, xác 
minh, tham mưu xử lý. Sau khi có kết luận Thanh tra UBND huyện Bảo Yên sẽ thông 

báo đến cử tri biết, thực hiện. 

107. Hiệu trưởng trường mần non Hoa Lan, Hoa Sen xã Bảo Hà đề nghị các 

cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ quy hoạch 02 trường mầm non và sơm đầu tư 
cở sở vật chất, các phòng học chức năng để đảm bảo các tiêu chí xây dựng trường 

chuẩn Quốc gia. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

- Trường MN Hoa Lan, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã được UBND tỉnh Lào 

Cai phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 4/7/2022. 
Hiện nay đang triển khai thiết kế hồ sơ Báo cáo KTKT, đang thẩm duyệt PCCC. 

- Trường MN Hoa Lan, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã được UBND tỉnh Lào 
Cai phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 4/7/2022. 

Hiện nay đang triển khai thiết kế hồ sơ nghiên cứu khả thi để gửi thẩm định lên Sở 
GTVTXD. 

108. Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen đề nghị UBND huyện Bảo Yên chỉ 
đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất chi trả tiền bồi thường cổng, tường rào điểm trường 

mầm non tại bản Bùn để nhà trường thực hiện xây dựng lại (đã có biên bản Trung 
tâm phát triển quỹ đất làm việc với nhà trường). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn hoàn thành công tác thống kê kiểm đếm hiện đang xét duyệt điều kiện để bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định. 

109. Cử tri Hà Sỹ Vinh, Đỗ văn Nam bản Lâm Sản xã Bảo Hà gia đình có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trong danh sách 58 hộ sai phạm theo kết luận của 
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thanh tra; nguyện vọng của cử tri đề nghị UBND huyện, các phòng ban chuyên môn 
liên quan hướng cử tri làm các thủ tục hồ sơ được cấp lại giấy CNQSD đất. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các chủ 
sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ theo đúng các quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị 

các hộ gia đình liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường để thống nhất phương 
án giải quyết. 

III. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

* Xã Nghĩa Đô 

1. Cử tri Lương Thanh Thiếu - Bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô: Hiện nay phòng 

khám đa khoa khu vực Nghĩa Đô đã đưa vào sử dụng, bệnh nhân khu vực rất đông 
nhưng hiện nay phòng khám chưa có đầy đủ trang thiết bị, máy móc, thuốc điều trị. 

Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, thuốc điều trị. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, trả lơi như sau: 

Việc đầu tư trang thiết bị, máy móc cho các cơ sở khám chữa bệnh là một trong 

những nội dung rất được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng. Với nhu cầu đầu tư, 
mua sắm trang thiết bị ngành y tế tương đối lớn, do vậy tỉnh đã xây dựng lộ trình phân 

kỳ mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh và ban hành Kế hoạch số 363/KH-
UBND ngày 02/11/2022 kế hoạch mua sắm tài sản phục vụ công tác của các cơ quan, 

đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai từ nguồn ngân sách năm 2023, trong đó huyện Bảo Yên có 
mức đầu tư trang thiết bị y tế là 14.484 triệu đồng (ngân sách tỉnh cấp 11.587 triệu 

đồng, ngân sác huyện cân đối: 2.897 triệu đồng). UBND huyện sẽ giao Bệnh viện đa 
khoa huyện rà soát, trình phê duyệt nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2023 cho các 

cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện, trong đó có Phòng khám đa khoa khu vực 
Nghĩa Đô. 

Riêng trong năm 2021, Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Đô được đầu tư 
xây dựng và đưa vào hoạt động nên UBND huyện đã cân đối ngân sách địa phương 

để hỗ trợ Kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa 
bệnh Phòng Khám đa khoa khu vực Nghĩa Đô số tiền 199,4 triệu đồng (kinh phí được 
giao tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 26/8/2021). 

* Xã Xuân Thượng 

2. Cử tri bản 1 Thâu xã Xuân Thượng đề nghị: Hang động Tiên Cảnh được 

Nhà nước  hỗ trợ đầu tư đã có du khách đi lại, tuy nhiên hiện nay, khu vực xung quanh 
vẫn chưa được đẹp, vẫn đơn sơ, không thu hút nhiều khách tham quan. Do đó đề nghị 

các cấp tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư khuôn viên, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, 
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thoáng mát, tạo điều kiện cho du khách khám phá hang động Tiên Cảnh được hiệu 
quả hơn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, trả lời như sau: 

Nội dung này, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Sở Du lịch đưa vào Chương  

trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 và đã được HĐND tỉnh thông qua hỗ trợ 
xây dựng Động Tiên Cảnh xã Xuân Thượng thành điểm đến du lịch hấp dẫn, tiêu biểu, 

kinh phí thực hiện khoảng 1 tỷ đồng.  

* Xã Thượng Hà 

3. Cử tri bản 5 Vài Siêu có ý kiến: Điểm trường Mầm non bản 5 Vài Siêu sau 

rất nhiều năm đề nghị mới được đầu tư xây dựng, nhưng nay lại có chủ trương để xóa 
điểm trường Mầm non tại bản 5 Vài Siêu vì số lượng các cháu ít. Nếu xóa điểm trường 

Mầm non bản 5 Vài Siêu thì các cháu trong độ tuổi phải đi phải chuyển đến học tại 
bản 4 Vài Siêu hoặc bản 6 Vài Siêu. Để di chuyển đến các điểm trường trên là quãng 

đường rất xa, đi lại khó khăn. Đề nghị các cấp xem xét vẫn giữ lại điểm trường mầm 
non tại bản 5 Vài Siêu để các cháu đến lớp được thuận tiện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, trả lời như sau: 

Việc rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp được thực hiện theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh Lào Cai. Trong đó, những điểm trường gần nhau, có số lượng học sinh ít 

thực hiện dồn, ghép điểm trường để tiết kiệm biên chế, nhưng vẫn đảm bảo tạo thuận 
lợi cho người học. Đối với điểm trường thôn 5 Vài Siêu thuộc trường MN số 1 Thượng 

Hà cách điểm trường Thôn 4 Vài Siêu khoảng 2,5km, cách điểm trường thôn 6 Vài 
Siêu khoảng 2km, cách điểm trường Mỏ Siêu của MN Tân Dương chưa tới 1km. Khi 

xóa điểm trường này học sinh có thể chuyển tới học tại các điểm trường nêu trên. Chủ 
trương xóa điểm trường thôn 5 Vài Siêu là hợp lý với tình hình thực tế tại địa phương 

và theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Việc xóa điểm trường thôn 5 Vài Siêu đã được 
trường MN số 1 Thượng Hà tham mưu UBND xã tổ chức họp với phụ huynh học sinh 

để thông tin, tuyên truyền tới nhân dân. Kết quả có 8/12 phụ huynh học sinh nhất trí 
chủ trường xóa điểm trường, 03/12 phụ huynh chưa nhất trí, 01/12 phụ huynh vắng 

mặt không dự họp. 

* Xã Bảo Hà 

4. Ý kiến của cử tri bản Lúc: Năm 2021 đền Làng Lúc được xếp hạng Di tích 

lịch sử văn hóa cấp tỉnh hiện nay đền Làng Lúc do Ban Quản lý Di tích và Phát triển 
du lịch huyện Bảo Yên quản lý. Nhân dân bản Lúc đề nghị UBND huyện Bảo Yên hỗ 

trợ kinh phí, nhân dân đóng góp xây dựng hội trường, nhà bếp của Bản hiện nay đang 
nằm trong khuân viên đền Làng Lúc.  

Ý kiến của UBND huyện: 
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UBND huyện giao Ban Quản lý Di tích và PTDL nghiên cứu, trả lời như sau: 

Di tích Đền Làng Lúc được UBND tỉnh Quyết định công nhận năm 2021, được 

khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích là 1.129,6m2, ngoài các công trình kiến trúc 
của khu đền, trong khuân viên còn có khu bếp, dãy nhà cấp 4 cũ mà trước đây là Nhà 
văn hóa của Bản Lúc. Từ khi Ban Quản lý Di tích và PTDL được thành lập, sau đó 

tiếp nhận và quản lý Đền Lúc, khu nhà bếp và nhà văn hóa cũ của Bản được Ban, Tổ 
quản lý Đền sử dụng phục vụ công việc của Đền. Để thống nhất trong công tác quản 

lý và tiếp nhận sử dụng các công trình trong khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích, 
UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định nguồn gốc tài sản, đề xuất 

phương án bàn giao quản lý và sử dụng. 

5. Cử tri Bản Lúc xã Bảo Hà có ý kiến: Đền Làng Lúc hiện nay có rất nhiều du 

khách đến chiếm bái và hầu đồng có nhưng đoàn hầu thâu đêm ảnh hưởng đời sống 
sinh hoạt của các hộ dân nông thôn cử tri đề nghị tổ quản lý di tích đền Làng Lúc quy 

định thời gian hầu đồng về ban đêm. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Di tích và PTDL nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp nhận ý kiến phản ánh này của người dân khu vực xung quanh Đền Làng 

Lúc, Ban Quản lý Di tích và PTDL huyện đã làm việc với Tổ quản lý Đền Lúc yêu 
cầu thực hiện việc đăng ký, tiếp nhận các đoàn hầu đồng hát văn, thông báo về thời 

gian của một ghế hầu không quá 22h00 đêm, sử dụng âm thanh không làm ảnh hưởng 
đến sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh di tích Đền Làng Lúc. 

IV. Về chế độ chính sách 

* Xã Tân Dương 

1. Cử tri bản Sắc Phạ xã Tân Dương đề nghị: Các cấp có ý kiến với Ngân hàng 
CSXH huyện Bảo Yên tạo điều kiện ưu tiên đưa nguồn vốn thuộc diện hộ nghèo, hộ 

cận nghèo cho người dân tiếp cận được làm thủ tục vay vốn phát triển kinh tế hộ gia 
đình vì hiện nay số hộ nghèo, hộ cận nghèo trong bản là 66 hộ, nhưng mới chỉ có 30 
hộ được vay vốn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ngân hàng CSXH huyện nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ vào xây dựng kế hoạch Tín dụng của xã Tân Dương năm 2022 là 1.477 

triệu với 7 chương trình Tín dụng; Trong đó, thôn Sắc Phạ ngoài vốn quay vòng (1.097 
triệu đồng) chỉ xây dựng tăng trưởng 20 triệu đồng chương trình nhóm nghèo (hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo). Căn cứ vào kế hoạch xây dựng của xã Tân 
Dương và nguồn vốn được Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phân bổ và ngân sách 

UBND huyện chuyển cho Ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng CSXH huyện đã đã 
tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phân bổ cho xã Tân Dương là 
1.743/1.477 triệu đồng bằng 118% kế hoạch xây dựng. 
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Căn cứ vốn được cấp trên phân bổ cho xã Chủ tịch UBND xã Tân Dương đã 
phân giao cho thôn Sắc Phạ 03 lần là 225/20 triệu đồng đạt 1.125% kế hoạch và dư 

nợ thôn Sắc Phạ đến 31/10/2022 là 1.304 triệu đồng tăng 225 triệu đồng so 
31/12/2021, Vì vậy ý kiến của cử Tri thôn Sắc Phạ Ngân hàng CSXH tiếp thu và kiến 
nghị Ngân hàng CSXH tỉnh Lào Cai xem xét bổ sung thêm nguồn vốn cho Ngân hàng 

CSXH huyện Bảo Yên để tiếp tục phục vu như cầu của nhân dân trên địa bàn huyện.  

* Xã Xuân Thượng 

2. Cử tri xã Xuân Thượng có ý kiến: Theo Nghị quyết 26/NQ-HĐND của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, nhân dân đã tự vay vốn xây dựng nhà lưới, nhưng đến 

nay vẫn chưa có kinh phí hỗ trợ nhân dân chi trả ngân hàng. Đề nghị sớm được xem 
xét, hỗ trợ chi trả cho các hộ dân yên tâm phát triển sản xuất.   

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với 04 hộ dân trên địa bàn 03 xã, thị trấn (Xã Xuân Thượng: 02 hộ; Thị 
trấn Phố Ràng: 01 hộ; Xã Thượng Hà: 01 hộ) tham gia dự án phát triển sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2021 đã được 

UBND huyện Bảo Yên phê duyệt tại Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 
04/10/2022. Đồng thời, UBND huyện đã cấp kinh phí thực hiện về phòng NN&PTNT 

huyện với tổng kinh phí là 448 triệu đồng (tại Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 
11/10/2022 của UBND huyện). Ngày 03/11/2022, phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện đã thực hiện giải ngân cho 04 hộ nêu trên, cụ thể tại xã Xuân Thượng: Hộ ông 
Đặng Văn Cường, bản 1 Vành = 40 triệu đồng; hộ ông Lộc Xuân Cương, bản 3 Là = 

264 triệu đồng. 

3. Cử tri Ma Trẩn Dìn - bản 3 Thâu xã Xuân Thượng đề nghị: Công tác thu phí 

tiền điện hàng tháng tại bưu điện xã Xuân Thượng là không hợp lý. Đề nghị nhân viên 
thu tiền điện thông báo cụ thể thời gian và đến từng thôn bản để thu. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Bưu điện huyện nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại 

Việt Nam; 

Điện lực Bảo Yên đang thực hiện xóa các điểm thu tiền điện (theo kế hoạch) 

tại tất cả các xã thuộc huyện Bảo Yên và thực hiện thu qua hệ thông Bưu điện tại các 
xã, thị trấn hoặc thanh toán qua ví điện tử MOMO, Viettel Pay, Zalo Pay hoặc thực 

hiện thanh toán tiền điện qua hình thức trích nợ tự động tại ngân hàng. 

4. Cử tri Bàn Kim Tinh - Bản 3 Thâu xã Xuân Thượng phản ánh:  Công tác chi 
trả tiền dịch vụ môi trường rừng: Gia đình đã làm hồ sơ thủ tục đầy đủ, nhưng không 

được tri trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Đề nghị xem xét, giải quyết cho hộ dân. 
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Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, trả lời như sau: 

Hạt Kiểm lâm đã chỉ đạo công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với 
UBND xã Xuân Thượng kiểm tra, xác minh trên hồ sơ cũng như ngoài thực địa, kết 

quả: Khu vực ông Bàn Kim Tinh đề nghị có 01 GCNQSDĐ mang tên Bàn Kim Tinh, 
thuộc Tiều khu 354, Khoảnh 11, thửa đất số 161, tờ bản đồ số 02, diện tích 0,8 ha, 

mục đích sử dụng đất: R.Tn.S. Hiện trạng thực tế: loài cây Keo, năm trồng 2019; 

Theo quy định tại khoản 1, điều 62, Luật Lâm nghiệp năm 2017: Rừng được 

chi trả dịch vụ môi trường rừng khi đáp ứng các tiêu chí: diện tích liền vùng từ 0,3 ha 
trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên (đạt tiêu chí thành rừng). Do vậy, tính từ thời điểm 

trồng đến hết năm 2021, toàn bộ diện tích trên chưa đạt tiêu chí thành rừng theo quy 
định của pháp luật nên chưa đủ điều kiện được chi trả tiền DVMTR.  

Trong năm 2022, Hạt Kiểm lâm chỉ đạo công chức Kiểm lâm địa bàn phối hợp 
với UBND xã kiểm tra hiện trạng thực tế, nếu đủ điều kiện sẽ cập nhật, bổ sung vào 
bản đồ Diễn biến rừng năm 2022 và bản đồ chi trả DVMTR năm 2022, gửi Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai theo quy định (Năm 2023 chi trả tiền DVMTR cho 
diện tích năm 2022). 

* Xã Xuân Hoà 

5. Cử tri bản Mí xã Xuân Hoà phản ánh: Giá cả vật tư tăng cao nhưng giá chè 

thì không tăng, thu hái không đạt ngày công dẫn tới một số hộ bỏ diện tích chè không 
chăm sóc. Đề nghị UBND huyện Bảo Yên sớm có điều chỉnh tăng giá cho chè. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, trả lời như sau: 

Cây chè là cây trồng thu hái lá vì vậy rất cần chăm sóc, thâm canh cao. Qua 
tham khảo giá cả thị trường đối với chè búp tươi tại các địa phương như: công ty 

TNHH MTV chè Phong Hải (6.000 đồng/kg chè trung du và 13.000 đồng/chè chất 
lượng cao với quy cách hái 1 tôm 2 lá). Trong khi đó, giá thu mua của công ty chè 

Đại Hưng 20.000đ/kg đối với quy cách hái 1 tôm 1 lá; 15.000 đồng/kg đối với chè 1 
tôm 2 lá, và 10.000 đồng/kg đối với chè 1 tôm 4 lá., Được đánh giá là thu mua giá cao 

so với giá thị trường. Trước tình hình giá phân bón tăng cao. Hiện nay, công ty TNHH 
Chè Đại Hưng cũng có rất nhiều hỗ trợ đối với người dân đó là: Cung cấp phân vi 

sinh trả chậm với giá 1.400 đồng/kg. Đánh giá, phản hồi từ các hộ dân qua việc dùng 
phân vi sinh thay thế phân bón hóa học rất tốt, cây chè cho búp to, nhiều, giá thành 

phân bón rẻ. Để đảm bảo thu hái đạt ngày công lao động, người trồng chè cần tăng 
cường chăm sóc, bón phân, thâm canh đảm bảo kỹ thuật. Đề nghị xã Xuân Hòa cần 

tích cực tuyên truyền đến người trồng chè cần nâng cao nhận thức chăm sóc, thâm 
canh chè nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng thu nhập cho người dân. 

* Thị trấn Phố Ràng 
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6. Cử tri Trịnh Thị Hiền - Tổ 3A: Đề nghị cơ quan chức năng trả lời cho cử tri 
được rõ đối tượng nào thì được vay vốn tại Ngân hàng chính sách huyện. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ngân hàng CSXH nghiên cứu, trả lời như sau: 

Thực tế Ngân hàng CSXH huyện đã niêm yết công khai minh bạch bộ thủ tục 
giải quyết công việc và tất cả các chương trình Tín dụng Chính sách Tại trụ sở UBND 

các xã, thị trấn (Bảng niêm yết công khai các chương trình tín dụng Chính sách).  

Thực hiện theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về Tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách 
khác. Đối tượng vay vốn tại Ngân hàng CSXH bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Mỗi đối tượng khách hàng sẽ được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính 

sách khác nhau. Cụ thể: 

Hộ nghèo được vay vốn tại các chương trình tín dụng chính sách như sau: Hộ 
nghèo; Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn (trừ thị trấn Phố Ràng không triển khai trương trình này); Nhà ở xã 
hội theo nghị định 100/NĐ-CP (đối tượng này chỉ áp dụng cho khi vực đô thị (thị trấn 

Phố Ràng)); Xuất khẩu lao động; Cho vay hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển 
đổi nghề, tham gia theo chuỗi giá trị theo Nghị định 28/NĐ-CP. (Đây là chương trình 

cho vay mới bắt đầu thực hiện từ tháng 11 năm 2022); Cho vay hỗ trợ việc làm, duy 
trì và mở rộng việc làm; 

Hộ Cận nghèo được vay vốn tại các chương trình tín dụng chính sách như sau: 
Hộ cận nghèo; Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn (trừ thị trấn Phố Ràng không triển khai trương trình này); 
Nhà ở xã hội theo nghị định 100/NĐ-CP (đối tượng này chỉ áp dụng cho khi vực đô 

thị (thị trấn Phố Ràng)); Xuất khẩu lao động; cho vay theo chuỗi giá trị theo Nghị định 
28/NĐ-CP. (Đây là chương trình cho vay mới bắt đầu thực hiện từ tháng 11 năm 
2022); Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; 

Hộ mới thoát nghèo được vay vốn tại các chương trình tín dụng chính sách như 
sau: Hộ mới thoát nghèo; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (trừ thị trấn Phố 

Ràng không triển khai trương trình này); Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng 
việc làm; 

Các đối tượng chính sách khác (là hộ gia đình, người lao động không thuộc các 
đối tượng trên có nhu cầu vay vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi hoặc các ngành nghề 

khác mà Phát luật cho phép để phát triển kinh tế cho gia đình), vay vốn để xây mới 
hoặc sửa chữa các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được vay vốn tại các 

chương trình: Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (chương trình này 
không triển khai tại các xã thuộc vùng I, các xã về đích nông thôn mới và thị trấn Phố 

Ràng); cho vay Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn (chương trình 
này không triển khai tại các xã thuộc vùng I, các xã về đích nông thôn mới và thị trấn 
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Phố Ràng); Cho vay nước sạch và vệ sinh  môi trường nông thôn; Cho vay hỗ trợ việc 
làm, duy trì và mở rộng việc làm;  

Ngoài ra, ở 1 số chương trình tín dụng chính sách ngoài các đối tượng trên có 
quy định thêm đối tượng cụ thể như: 

+ Cho vay Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, áp dụng đối với 
các hộ thuộc diện hộ có mức sống trung bình (theo chuẩn quy định của pháp luật); Hộ 

gia đình gặp khó khăn đột suất về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, 
dịch bệnh… trong thời gian theo học có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn nơi cư 

trú. 

+ Cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 /NĐ-CP các đối tượng được vay 

vốn gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người 
có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; 

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; 
Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân 

dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, 
viên chức. Các đối tượng nêu trên (trừ Người có công với cách mạng) phải thuộc diện 

không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu 
nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Ông Vũ Hồng Hiền – Tổ 6B: Đề nghị công ty TNHH môi trường Hoàng Yến 

xem xét lại quyền lợi chế độ đối với công nhân của công ty. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

phối hợp trao đổi với Công ty TNHH MTV MTCN Hoàng Yến tiếp thu, làm rõ và có 
ý kiến trả lời như sau: Qua trao đổi với Giám đốc Công ty TNHH MTV MTCN Hoàng 

Yến, đối với các công nhân đều có thời gian thử việc, sau khi thử việc nếu đảm bảo 
chất lượng và yêu cầu, tính chất công việc thì được ký kết hợp đồng theo quy định. 

Các chế độ tiền lương, thưởng đều có trong thỏa thuận hợp đồng trên cơ sở tự nguyện 
và thỏa thuận giữa đôi bên. Để giải quyết nội dung này đề nghị người lao động phải 

liên hệ và làm việc, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo công ty để được xem xét giải quyết 
theo nhu cầu của hai bên. 

* Xã Lương Sơn 

8. Cử tri xã Lương Sơn (Tổ bảo vệ rừng) đề nghị cấp tiền bảo vệ rừng năm 

2021, đã có hợp đồng được ký kết, các tổ bảo vệ rừng đã hoạt động, nhưng  đến nay 
chưa cấp.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, trả lời như sau: 
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Hiện nay UBND tỉnh chưa cấp kinh phí cho công tác khoán bảo vệ rừng năm 
2021 từ nguồn ngân sách Nhà nước. Ngay sau khi nguồn kinh phí được UBND tỉnh 

cấp, Hạt Kiểm lâm sẽ chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ giải ngân cho các cộng đồng 
cũng như các tổ bảo vệ rừng, hộ nhận khoán theo quy định. 

9. Cử tri xã Lương Sơn, Phúc Khánh, Việt Tiến (Trương Văn Nghĩa - Thôn Già 

Hạ; Kim Văn Thông - thôn Sài 2; Lý Xuân Định Tằng Cà) đề nghị cấp trên xem xét 
việc cấp thuốc theo bảo hiểm y tế đến trạm y tế xã được thông báo không có thuốc, đi 

khám tại bệnh viên đa khoa huyện Bảo Yên khám song bác sĩ kê đơn thuốc chữa bệnh 
mua ngoài, bảo hiểm không có thuốc, cử tri hỏi Bác sĩ Điệp có trả lời thông cảm hiện 

nay cả nước như thế - đang đợi đấu thầu thuốc. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng trả 
lời và làm rõ tại sao cử tri mua bảo hiểm y tế mà khi ốm đau khám chữa bệnh lại 

không được hưởng quyền lợi. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Ngày 31/12/2021, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã thực xong hiện gói 
thầu “mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2020 – 2021”. Tháng 10/2022, 

trong thời gian chờ kết quả lựa chọn nhà thầu “đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 
2022”, Bệnh viện đã dự trù thuốc cho 3 tháng cuối năm 2021, và 6 tháng đầu  năm 

2022 từ gói thầu “Mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2020 – 2021”. Tuy nhiên, 
năm 2022 sau khi dịch Covid-19 được khống chế, lượng bệnh nhân đến khám tại các 

trạm y tế, các phòng khám đa khoa và Bệnh viện tăng lên, trong khi đó gói thầu tập 
trung cấp địa phương chưa được phê duyệt. 

Ngày 16/8/2022 Bệnh viện nhận được văn bản 1601/SYT-NVD ngày 
16/8/2022 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 

thuốc của các cơ sở y tế công lập.  

1. Về gói tập trung cấp địa phương: Ngày 25/8/2022 Bệnh viện đã xây dựng 40 
mặt hàng thuốc trình Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai là đầu mối tổng hợp và 

đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022 - 2023 (12 tháng). Tuy nhiên, đến 
thời điểm hiện tại chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu đấu thầu tập trung cấp địa phương 

giai đoạn 2022 - 2023 (12 tháng), dự kiến có kết quả lựa chọn nhà thầu trong tháng 
12/2022. 

2. Về gói thuốc tự thực hiện của Bệnh viện: Ngày 10/10/2022, Bệnh viện đã 
được Chủ tịch UBND tỉnh Ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai “phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Generic phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 
2022 (12 tháng), ngày 8/11/2022, Bệnh viện Đa khoa đã mở thầu gói thầu “Mua thuốc 

Generic phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên 
năm 2022-2023”, hiện tại đang chấm thầu. Dự kiến, tháng 12/2022 có kết quả lựa 

chọn nhà thầu gói thầu “Mua thuốc Generic phục vụ công tác khám, chữa bệnh của 
Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên năm 2022-2023” 
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Người dân đã mua thẻ BHYT, khi vào Bệnh viện sẽ được hưởng mọi quyền lợi 
BHYT, tuy nhiên để được chăm sóc tốt hơn, đầy đủ thuốc hơn thì một số thuốc, vật 

tư y tế Bệnh nhân phải tự mua do thuốc, vật tư y tế Bệnh viện không có thầu, trượt 
thầu, hoặc nhà mặt hàng thuốc không có nhà thầu tham gia. 

11. Cử tri Sài 2 xã Lương Sơn, Cử tri thôn Hàm Rồng xã Việt Tiến đề nghị cơ 

quan chức năng rà soát lại rừng trồng hộ gia đình để bổ sung danh sách hưởng tiền 
dịch vụ môi trường rừng hiện nay một số hộ gia đình có diện tích đất trồng rừng đủ 

điều kiện được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng nhưng không được nhận tiền. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo quy định tại khoản 1, điều 62, Luật Lâm nghiệp năm 2017: Rừng được 
chi trả dịch vụ môi trường rừng khi đáp ứng các tiêu chí: diện tích liền vùng từ 0,3 ha 

trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên (đạt tiêu chí thành rừng). 

Các hộ gia đình có diện tích rừng đạt các tiêu chí trên cần mang theo Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (bản phô tô) gửi đến Bộ phận một cửa của UBND xã 

Lương Sơn, UBND xã Việt Tiến. Từ đó có căn cứ để Hạt Kiểm lâm chỉ đạo công 
chức Kiểm lâm địa bàn phối hợp với UBND xã kiểm tra hiện trạng thực tế, nếu đủ 

điều kiện sẽ cập nhật, bổ sung vào bản đồ Diễn biến rừng năm 2022 và bản đồ chi trả 
DVMTR năm 2022, gửi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai theo quy định 

(Năm 2023 chi trả tiền DVMTR cho diện tích năm 2022). 

* Xã Điện Quan 

12. Cử tri bản Điện xã Điện Quan: Đề nghị nhà nước xem xét cho Ông Hoàng 
Quốc Vạn cư trú tại bản Điện có Huân chương kháng chiến hạng ba đã được nhà 

nước rà soát năm 2012 nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ chính sách.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trả 
lời như sau: 

Qua kiểm tra hồ sơ người có công và rà soát việc thực hiện chế độ chính sách 
đối với người có công với cách mạng, trường hợp ông Hoàng Quốc Vạn là người hoạt 

động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba, đã được 
hưởng chế độ trợ cấp một lần và được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, chưa thuộc diện được 

hỗ trợ nhà ở. Nếu nhà ở của hộ gia đình ông đảm bảo các điều kiện về đất ở và khi 
hiện trạng nhà xuống cấp hư hỏng thì đề nghị ông báo cáo lên UBND xã Điện Quan 

để tổng hợp gửi UBND huyện (qua Phòng Lao động – TB&XH huyện) xem xét, hỗ 
trợ. 

* Xã Thượng Hà 

13. Cử tri bản 5 Vài Siêu có ý kiến: Việc ghép thôn đối với những thôn có dưới 
70 hộ là chủ trương chung, tuy nhiên cần xem xét các thôn bản được ghép theo lộ 

trình được đảm bảo, và các thủ tục hành chính sau khi ghép thôn cần thực hiện đơn 
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giản hóa cho người dân và đảm bảo được các quyền lợi liên quan đến người dân (các 
giấy tờ tùy thân, BH y tế, QSDĐ….). 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Theo khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ 

Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 
31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ 

dân phố; quyết định số 49/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về sửa đổi, bố 
sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh 
Lào Cai ban hành kèm theo quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của 

UBND tỉnh Lào Cai. Trong đó quy định với các thôn có quy mô số hộ dưới 50% theo 
quy định (dưới 75 hộ) thì bắt buộc phải sáp nhập. Vậy với thôn Vài Siêu của xã 

Thượng Hà hiện tại có số hộ dưới 70 hộ nên trong diện bắt buộc phải sáp nhập. Đề 
nghị UBND xã Thượng Hà rà soát các điều kiện, xây dựng đề án sáp nhập và thực 

hiện quy trình sáp nhập theo quy định. Ngay sau khi có Nghị quyết sáp nhập của 
HĐND tỉnh, UBND xã khẩn trương thống kê, rà soát tổ chức cấp lại hoặc đề nghị cấp 

có thẩm quyền cấp lại các giấy tờ của nhân dân có liên quan để đảm bảo quyền lợi 
của người dân. 

* Xã Cam Cọn 

14. Cử tri xã Cam Cọn có ý  kiến: dự án cảng hàng không Sa Pa thu đất, ảnh 

hướng nhiều hộ dân của xã Cam Cọn, diện tích đất canh tác bị thu hồi, tuy đã có 
chính sách hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề nghiệp, nhưng việc để Nhân dân tự chuyển đổi 
nghề nghiệp, đa số Nhân dân loay hoay, khó khăn vì không có trình độ, định hướng. 

Đề nghị huyện, tỉnh có cơ chế, kế hoạch tổ chức đào tạo việc làm cho Nhân dân bị 
thu hồi đất phục vụ dự án Cảng hàng không, để nhân dân bị mất đất sau này có công 

việc làm ổn định, đảm bảo an sinh xã hội. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trả 

lời như sau: 

Năm 2022, UBND huyện đã ban hành 02 Kế hoạch và các văn bản triển khai 

thực hiện chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện (Kế 
hoạch số 115/KH-UBND ngày 01/4/2022 triển khai đào tạo nghề và giải quyết việc 
làm cho lao động nông thôn năm 2022; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 29/9/2022 

về việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Văn bản số 897/UBND-
LĐTBXH ngày 23/5/2022 về việc triển khai công tác đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm năm 2022, giai đoạn 2023-2025; Văn bản số 388/LĐTBXH-GDNNVL ngày 
7/11/2022 về việc tăng cường công tác đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn 

huyện Bảo Yên năm 2022). 

Căn cứ các Văn bản đã triển khai, UBND huyện đề nghị UBND xã Cam Cọn 

tăng cường tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, các ngành nghề đào tạo để người 



113 
 

dân nắm rõ về các chế độ, chính sách và các ngành nghề đào tạo phù hợp với bản thân 
cũng như điều kiện kinh tế gia đình, đảm bảo chuyển đổi nghề sau khi bị thu hồi đất, 

người lao động được đào tạo theo ngành nghề mà bản thân đăng ký và có việc làm ổn 
định sau đào tạo. 

* Xã Kim Sơn 

15. Cử tri Lương Ngọc Thinh (6AB): Xã Kim Sơn hiện nay có 03 thôn không 

có biên chế lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở. Đề nghị tỉnh, huyện biên chế lực lượng 
đảm bảo ANTT tại cơ sở của xã Kim Sơn do kiện toàn mới hiện nay một số thôn chưa 

được bổ sung. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Việc bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại cơ sở thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai. Trong đó 
quy định lực lượng để bổ nhiệm vào lực lượng bảo đảm ANTT là đội ngũ công an xã 

bán chuyên trách thôi làm nhiệm vụ, không có quy định bổ nhiệm vào lực lượng bảo 
đảm ANTT là lực lượng bên ngoài đội ngũ công an xã bán chuyên trách thôi làm 

nhiệm vụ. Do đó, đến thời điểm hiện tại không có căn cứ để bổ sung đối tượng không 
phải là công an bán chuyên trách thôi làm nhiệm vụ tham gia lực lượng bảo đảm 

ANTT ở cơ sở.  

* Xã Bảo Hà 

16. Xã Bảo Hà số dân số rất đồng nhu cầu về làm các giấy tờ như hợp đồng, 
chứng thức, các thủ tục liên quan đến đất đai là rất lớn nhưng công chức Tư pháp – 
Hộ tịch 01 người, Công chức Địa chính  - Xây dựng 01 người nên chưa kịp thời giải 

quyết hết lượng công việc cử tri đề nghị UBND huyện Bảo Yên xem xét bổ sung cho 
xã Bảo Hà công chức Tư Pháp – Hộ Tịch, công chức Địa chính – Xây dựng để kịp 

thời giải quyết công việc cho người dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Việc tuyển dụng bổ sung công chức còn thiếu theo biên chế giao cho xã Bảo 
Hà, phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình 

UBND tỉnh phê duyệt (Tờ trình số 339/TTr-UBND ngày 19/8/2022 về việc đăng ký 
nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022). Phòng Nội vụ sẽ tích cực tham mưu 
quy trình tuyển dụng bổ sung cho xã Bảo Hà và các xã hiện còn thiếu biên chế công 

chức ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh Lào 
Cai để đảm bảo số lượng công chức thực thi nhiệm vụ cho các xã, thị trấn trong toàn 

huyện. 

V. Môi trường và các vấn đề khác 

* Xã Tân Dương 
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1. Cử tri bản Mười xã Tân Dương đề nghị: Công ty thủy điện Vĩnh Hà có 
phương án xử lý rác thải và xác chết động vật trong lòng hồ thủy điện gây ô nhiễm 

môi trường. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao UBND xã Tân Dương tuyên truyền 
người dân sinh sông xung quanh lòng hồ nâng cao y thức bảo vệ môi trường không 

vứt rác thải trong lòng hồ, các loại gia súc, gia cầm chết trôi bốc mùi hôi thối, gây ô 
nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe nhân dân. Đồng thời, đề 

nghị Thủy điện Vĩnh Hà thục hiện đúng theo cam kết bảo vệ môi trường không để 
ảnh hưởng tới đời sông các hộ xung quanh lòng hồ. Giao UBND xã Tân Dương kiểm 

tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền. 

2. Cử tri bản Dằm xã Tân Dương: Đề nghị đại biểu HĐND huyện có ý kiến với 
các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giám sát việc Công ty Đại Minh mua lại giấy 

phép khai thác của Công ty Ngọc Hà trên địa bàn Bản Qua - xã Tân Dương, hiện nay 
công ty khai thác quá độ sâu và khai thác sát bờ làm thay đổi dòng chảy tự nhiên 

(trước đây dòng chảy chỉ rộng khoảng 40m hiện nay có đoạn đã trên 100m), các cán 
bộ thôn bản Qua và bản Dằm đã làm việc với đại diện công ty, đại diện công ty đã 

hứa sẽ xây kè để bảo vệ chống sạt lở nhưng không thực hiện. Sau trận lũ vừa qua đã 
gây ra sạt lở diện tích lớn đất trồng màu của nhân dân bản Dằm và bản Qua. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã 

Tân Dương kiểm tra việc khai thác của Công ty; trường hợp phát hiện vi phạm tham 
mưu UBND huyện xử lý theo thẩm quyền. Giao UBND xã Tân Dương thường xuyên 

giám sát kịp thời báo cáo UBND huyện xử lý theo quy định. 

3. Cử tri bản Sắc Phạ xã Tân Dương phản ánh: Người dân khi đi làm thẻ căn 

cước công dân, đại diện Bưu điện huyện Bảo Yên đã thu phí chuyển phát thẻ căn cước 
công dân đến tận hộ gia đình. Nhưng thực tế khi thẻ căn cước công dân làm xong 

người dân lại phải đến cơ quan công an để lấy. Cử tri đề nghị đại biểu HĐND huyện 
yêu cầu Bưu điện huyện Bảo Yên trả lời rõ lý do, nếu không thỏa đáng yêu cầu trả lại 

tiền cước phí chuyển phát thẻ căn cước công dân đến tận hộ gia đình lại cho nhân 
dân. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Bưu điện huyện nghiên cứu, trả lơi như sau: 

Thực hiện chủ trương của Bộ công an về việc chuyển phát căn cước công dân 
đến tay người dân qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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1. Thực hiện chuyển phát 3 lần nếu người nhận không có tại địa chỉ, và người 
nhà không cung cấp được địa chỉ cụ thể của công dân đi làm ăn xa thì Bưu điện huyện 

sẽ chuyển trả thẻ căn cước công dân cho công an  

2. Bưu điện huyện thực hiện chuyển phát cho công dân, khi phát hiện sai sót 
(sai bản, sai tên đệm, sai năm sinh...) công dân ra làm lại lần 2 Bưu điện huyện không 

chuyển phát lần 2 cho công dân 

3. Khi Bưu điện huyện thực hiện chấp nhận chuyển phát tại xã, qua quá trình 

làm (CCCD) do 1 số phải xác minh lại thông tin của công dân, các thẻ (CCCD) bị cấp 
chậm mà Bưu điện huyện chưa nhận từ công an huyện Bàn giao để làm thủ tục chuyển 

phát cho người dân, mà người dân đã trực tiếp ra cơ quan công an nhận thì trong 1 số 
trường hợp công dân đem biên lai thu tiền ra Bưu điện sẽ hoàn lại tiền chuyển phát đã 

thu của người dân. 

* Xã Xuân Thượng 

4. Cử tri Nguyễn Thị Khuyên - 3 Thâu xã Xuân Thượng đề nghị: Công ty Thủy 
điện Phúc Long sau khi dâng nước phần diện tích đất và hoa màu bị ảnh hưởng đã 

kiểm đếm và thống kê, nhưng hiện nay các hộ dân vẫn chưa được chi trả tiền đền bù. 
Đề nghị sớm giải quyết và chi trả cho nhân dân.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Đối với kiến nghị của cử tri các 
cơ quan chuyên môn của UBND huyện đang phối hợp với công ty thủy điện Phúc 

Long kiểm tra thực địa và lên phương án hỗ trợ cho nhân dân. 

* Thị trấn Phố Ràng 

5. Cử tri Trần Thị Hồi – Tổ 7: Gia đình bà có mảnh đất vườn giáp bờ sông 
Chảy trước khi thủy điện Phúc Long hoạt động gia đình bà vẫn trồng cấy bình thường, 

sau khi thủy điện Phúc Long dâng nước mảnh vườn của gia đình bà bị sạt lở và ngập 
úng không thể canh tác được. Gia đình bà đã có ý kiến với thủy điện Phúc Long nhưng 
thủy điện Phúc Long không đồng ý bồi thường cho gia đình bà. Đề nghị huyện chỉ 

đạo cơ quan chức năng kiểm tra giải quyết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Đối với kiến nghị của cử tri các 
cơ quan chuyên môn của UBND huyện đang phối hợp với công ty thủy điện Phúc 

Long kiểm tra thực địa và lên phương án hỗ trợ cho nhân dân. 

6. Cử tri Phạm Ngọc Dương - Tổ 3A: Gia đình ông nằm trong ranh giới bị ảnh 

hưởng của thủy điện Phúc Long được thống kê đã lâu nhưng đến nay chưa được đền 
bù. Đề nghị thủy điện Phúc Long sớm đền bù cho gia đình ông. 

Ý kiến của UBND huyện: 
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UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Đối với kiến nghị của cử tri các 

cơ quan chuyên môn của UBND huyện đã gửi áp giá đến công ty thủy điện Phúc 
Long vào ngày 12/8/2022. Hiện tại công ty thủy điện Phúc Long đang bố trí kinh 
phí để chi trả cho hộ gia đình. 

7. Cử tri Vũ Thị Nhung - Tổ 2A: Tiếp tục đề nghị thủy điện Phúc Long đền bù 
thỏa đáng cho người dân trong đó có gia đình bà bị ảnh hưởng. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với kiến nghị của cử tri, theo báo cáo của công ty thủy điện Phúc Long, 

công ty thủy điện Phúc Long đã tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình vào 
ngày 12/7/2022. Hộ gia đình đã nhận kinh phí hỗ trợ. 

8. Cử tri Nguyễn Thị Ngọt - Tổ 1: Nhiều cây cối hoa màu của gia đình bà bị 
chết do thủy điện Phúc Long dâng nước. Đề nghị thủy điện Phúc Long thống kê lại 
và đền bù cho gia đình bà. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với kiến nghị của cử tri các cơ quan chuyên môn của UBND huyện đang 

phối hợp với công ty thủy điện Phúc Long, UBND thị trấn thống kê ảnh hưởng phát 
sinh do dâng nước thủy điện. UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn, công ty Phúc Long kiểm tra, làm rõ khối lượng ảnh hưởng 
thực tế của hộ gia đình. 

9. Cử tri Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Xuân Viễn - Tổ 1: Gia đình bà bị nứt nhà do 

Công ty thuỷ điện Phúc Long dâng nước đã được thống kê thiệt hại từ năm 2021 cùng 
một số hộ gia đình nhiều nhà đã được nhận tiền đền bù nhưng gia đình bà không được 

1 đồng tiền nào. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với kiến nghị của cử tri các cơ quan chuyên môn của UBND huyện đang 
phối hợp với công ty thủy điện Phúc Long xem xét giải quyết (đối với ảnh hưởng 

nún nứt, Công ty thủy điện Phúc Long thuê đơn vị tư vấn đánh giá độc  lập là Trung 
tâm giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai). 

10. Cử tri Trần Văn Dương- Tổ 1: Gia đình ông bị ngập ruộng do thủy điện 

Phúc Long dâng nước. Đến nay chưa được giải quyết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 
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UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Đối với kiến nghị của cử tri các 
cơ quan chuyên môn của UBND huyện đã gửi áp giá đến công ty thủy điện Phúc 

Long vào ngày 27/6/2022. Hiện tại công ty thủy điện Phúc Long đang bố trí kinh 
phí để chi trả cho hộ gia đình. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn 
đôn đốc, theo dõi việc giải quyết của Thủy điện Phúc Long. 

11. Cử tri Hoàng Thị Tuyển – Tổ 1: Tiếp tục đề nghị công ty thủy điện Phúc 
Long sớm đền bù cho nhân dân và đảm bảo công bằng. Khi tiếp xúc cử tri công ty 

thủy điện Phúc Long trả lời sẽ chi trả cho các hộ trước ngày 30/6/2022 nhưng đến 
nay chưa được chi trả. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

 Đối với kiến nghị của cử tri các cơ quan chuyên môn của UBND huyện đang 

phối hợp với công ty thủy điện Phúc Long, UBND xã, thị trấn thống kê ảnh hưởng 
phát sinh do dâng nước thủy điện. UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn, công ty Phúc Long kiểm tra, làm rõ khối lượng ảnh 

hưởng thực tế của hộ gia đình. 

12. Cử tri Nông Thị Hè - Tổ 1: Đề nghị trả lại đất cho gia đình bà hiện nay ảnh 

hưởng của thủy điện Phúc Long làm sạt lở đất trồng cấy của gia đình bà. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với kiến nghị của cử tri các cơ quan chuyên môn của UBND huyện đang 
phối hợp với công ty thủy điện Phúc Long, UBND xã, thị trấn thống kê ảnh hưởng 
phát sinh do dâng nước thủy điện. UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn, công ty Phúc Long kiểm tra, làm rõ khối lượng ảnh 
hưởng thực tế của hộ gia đình. 

13. Cử tri Lục Văn Đô – Tổ 1: Tiếp tục phát sinh nhà bà Nguyễn Thị Hằng bị 
sạt lở do ảnh hưởng của thủy điện Phúc Long. Đề nghị sau này có công chức địa 

chính, các ban ngành của huyện, của công ty thủy điện Phúc Long đi cùng để lập biên 
bản và cùng phối hợp giải quyết. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Đối với kiến nghị của cử tri UBND 
huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và công ty thủy điện Phúc Long sớm thực 

hiện kiểm tra, giải quyết, hiện tại đoàn đang triển khai thống kê phát sinh tại xã Xuân 
Thượng. 

14. Cử tri Nông Thị Hoa – Tổ 1: Đề nghị Công ty thủy điện Phúc Long chi trả 
tiền đền bù cho ruộng cho gia đình bà. 
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Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu giải quyết, trả lời 
như sau: 

UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Đối với kiến nghị của cử tri các 

cơ quan chuyên môn của UBND huyện đã gửi áp giá đến công ty thủy điện Phúc 
Long vào ngày 27/6/2022. Hiện tại công ty thủy điện Phúc Long đang bố trí kinh 

phí để chi trả cho hộ gia đình.  

15. Cử tri Vũ Trung Kiên - Tổ 7: Đề nghị Công ty thủy điện Phúc Long đến 

thống kê thiệt hại và bồi thường cho gia đình ông.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với kiến nghị của cử tri các cơ quan chuyên môn của UBND huyện đang 

phối hợp với công ty thủy điện Phúc Long xem xét giải quyết (đối với ảnh hưởng 
nún nứt, Công ty thủy điện Phúc Long thuê đơn vị tư vấn đánh giá độc lập là Trung 

tâm giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai). 

16. Bà Vũ Thị Duyên – Tổ 5A: Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND 
huyện bà đề nghị thủy điện Vĩnh Hà khi xả lũ làm ảnh hưởng đến tài sản, công trình 
của gia đình bà nhưng theo trả lời của huyện là thủy điện Phúc Long không đúng với 

kiến nghị của gia đình bà. Tiếp tục đề nghị huyện yêu cầu thủy điện Vĩnh Hà bồi 
thường thiệt hại cho gia đình bà.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

 Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất 
huyện phối hợp Thủy điện Vĩnh Hà và UBND thị trấn Phố Ràng kiểm tra cụ thể và 

tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết đề nghị của công dân, tham mưu 
phương án khắc phục theo quy định. 

17. Cử tri Nguyễn Hồng Lân – Tổ 4A: Tiếp tục kiến nghị Ban Quản lý đền Phúc 

Khánh có phương ánh xử lý đường nước thải từ khu vực bếp ăn của Ban Quản lý đền 
xuống gia đình ông gây ô nhiễm môi trường. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Di tích và PTDL nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp nhận ý kiến phản ánh kiến nghị, Ban Quản lý Di tích và PTDL đã kiểm 

tra thực tế tại khu vực bếp ăn của Đền Phúc Khánh, đối với đường nước thải nhà bếp 
được dẫn xuống các bể chứa đào dưới đất phía dưới đồi, lượng nước thải ít do đó nước 

sẽ tự ngấm vào đất không tràn ra chảy xuống dưới làm ảnh hưởng tới các hộ gia đình 
phía dưới, hơn nữa nhà ông Nguyễn Hồng Lân nằm dưới chân đồi nằm chếc đối với 
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bể chứa nước thải nhà bếp của Đền khoảng 50m. Trước đó, bà Hoàng Thị Thanh – 
Thủ nhang Đền Phúc Khánh cũng đã mời đại diện Tổ dân phố 4A lên xem xét thực tế 

theo như ý kiến phản ánh của ông Lân. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý 
Di tích và PTDL kiểm tra và có phương án xử lý đường nước thải từ khu vực bếp ăn 

của Đền không làm ảnh hưởng tới các gia đình xung quanh. 

19. Cử tri: Phạm Ngọc Dương - Tổ 3A, Nguyễn Đức Đa - Tổ dân phố 2B,  

Nguyễn Văn Sang, Hoàng Công Mới, Phạm Quang Hòa - Tổ 7: Tiếp tục đề nghị huyện 
đẩy nhanh tiến độ giải quyết 58 hồ sơ sai phạm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 

sau: 

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các 

chủ sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ theo đúng các quy định của pháp luật. Do vậy, đề 
nghị các hộ gia đình liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường để thống nhất 
phương án giải quyết. 

* Xã Phúc Khánh 

20. Ý Kiến cử tri  Tràng Thị Vui - thôn Tổng Vương xã Phúc Khánh: Tiếp tục 

phản ánh từ khi nhà máy Thủy điện Phúc Long hoạt động cho đến nay đã làm ảnh 
hưởng rất lớn đến phần hạ lưu thôn Tổng Vương do quá trình sả nước của nhà máy 

đã gây sạt lở, sụt lún đất đai, cuối trôi, vùi lấp cây cối hoa màu, công trình phụ, rạn 
nứt nhà cửa của các hộ dân sinh sống và có đất ven sông, nhân dân thôn Tổng Vương 

nói chung và gia đình tôi nói riêng đã nhiều lần kiến nghị, nhưng nhà máy Thủy điện 
Phúc Long vẫn chưa có phương án khắc phục cho nhân dân, hiện nay gia đình tôi và 

một số hộ nằm ven dưới dòng hạ lưu thủy điện luôn phải sống trong cảnh hoang mang, 
lo lắng mỗi khi thủy điện xả lũ. Vì vậy cử tri đề nghị Huyện, xã xem xét giúp đỡ đề 

nghị công ty thủy điện kè chống sạt lở khu vực nhà ở và công trình phụ cảu các hộ 
gia đình thôn Tổng Vương để nhân dân chúng tôi yên tâm sinh sống.  

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất nghiên cứu, trả lời như sau: 

Đối với kiến nghị của cử tri các cơ quan chuyên môn của UBND huyện đang 

phối hợp với công ty thủy điện Phúc Long xem xét giải quyết (đối với ảnh hưởng 
nún nứt, Công ty thủy điện Phúc Long thuê đơn vị tư vấn đánh giá độc lập là Trung 
tâm giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai). 

* Xã Việt Tiến 

21. Cử tri Phùng Trọng Bằng -  thôn Già Thượng ý kiến về việc khai khác cát 

gây tiếng ồn gây ảnh hưởng đến đời sống của gia đình và các hộ dân xung quanh. 
Đất của gia đình bị lở rất nhiều hiện nay đã gần đến ao, đất thổ cư, gia đình đã nhiều 

lầm có ý kiến đến các cấp chính quyền tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết. 
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Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền đến thực địa kiểm tra thiệt hại do khai thác cát và 
kiến nghị dừng khai thác cát trên địa bàn. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

Nguyên nhân gây ra sạt lở bờ sông tại khu vực một phần do tại khu vực đoạn 
sông này, dòng chảy có xu hướng đổ về phía bờ tả sông Chảy, có khúc cua, khi mưa 

lũ lớn hoặc Nhà máy Thủy điện Phúc Long xả lũ có thể gây sạt lở bờ sông Chảy, 
một phần là do Công ty Ngọc Kỳ chưa thực hiện kè bờ sông Chảy tại khu vực khai 
thác số 1 theo các nội dung đã nêu trong Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự 

án khai thác cát làm VLXD thông thường trên sông Chảy, thuộc bản 6 Đồng Mòng 
xã Long Khánh và thôn Già Thượng xã Việt Tiến, huyện bảo Yên đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 01/11/2018. Để giải quyết 
dứt điểm ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện Bảo Yên đã yêu cầu các phòng 

ban chuyên môn, UBND các xã Việt Tiến, Phúc Khánh tăng cường công tác kiểm 
tra đối với các đơn vị khai thác cát trên địa bàn quản lý, trong đó lưu ý việc thực 

hiện các công trình, biện pháp cải tạo phục hồi môi trường của các dự án theo đúng 
hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm tiến hành xử lý 

theo quy định; giám sát Công ty TNHH MTV XDTM Ngọc Kỳ trong việc thực hiện 
các biện pháp cải tạo phục hồi môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo 

đúng Phương án cải tạo phục hồi môi trường, Kế hoạch Bảo vệ môi trường của dự 
án đã được xác nhận, phê duyệt. 

* Xã Yên Sơn 

22. Cử tri xã Yên Sơn: Hiện nay, xe thu gom và chở rác của công ty TNHH 

MTV vệ sinh môi trường Hoàng Yến đã chở rác thải vào đổ tại bãi rác thôn Mạ 2, xã 
Yên Sơn. Tuy nhiên, việc chở rác và đổ rác chưa đảm bảo, quá trình vận chuyển rác 

rất nhiều nước thải bẩn chảy xuống đường giao thông gây bốc mùi hôi thối. Việc đổ 
rác tràn lan, không đúng vị trí từ trong ra ngoài, việc xử lý phun khử khuẩn không 

đảm bảo dẫn đến rất nhiều ruồi và mùi hôi thối phát tán ra môi trường, ảnh hưởng 
đến không khí và sức khỏe của người dân xung quanh, gây bức xúc trong nhân dân. 

Đề nghị các cơ quan chức năng yêu cầu công ty Hoàng Yến thực hiện việc thu gom, 
vận chuyển và xử lý rác đúng theo quy định đảm bảo môi trường cho người dân sinh 
sông xung quanh. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trả lời như 
sau: 

UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp phòng Tài nguyên và 
Môi trường và UBND xã kiểm tra việc vận chuyển rác thải của Công ty TNHH MTV 

vệ sinh môi trường Hoàng Yến và quy trình xử lý rác thải theo đúng quy định, có 
phương án khắc phục không gây bức xúc trong nhân dân khu vực bãi rác. 
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23. Cử tri xã Yên Sơn: Trong đợt diễn tập KVPT của huyện có trưng tập sử 
dụng trường tiểu học Yên Sơn cũ làm nơi ăn nghỉ của các chiến sĩ tham gia huấn 

luyện phục vụ KVPT, trong quá trình sinh hoạt việc chế biến lương thực, thực phẩm 
đã không xử lý tốt việc xả thải và xử lý rác thải, các vật phẩm phục vụ sinh hoạt gây 
ảnh hưởng đến hộ dân và gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực. Đề nghị Ban 

CHQS huyện kiểm tra, xem xét khắc phục và rút kinh nghiệm trong các đợt huấn luyện 
sau. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UDND huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện trả lời như sau trả lời như sau: 

- Trong đợt diễn tập KVPT huyện Bảo Yên năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện trưng tập, tu sửa Trường Tiểu học 

xã Yên Sơn cũ (trước kia là khu tập trung các ly COVID-19 của huyện) làm nơi ăn 
nghỉ của cán bộ, chiến sĩ QNDB huy động tham gia huấn luyện phục vụ diễn tập 

KVPT huyện và lực lượng Đạo diễn (cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành 
phố về tăng cường cho huyện Bảo Yên). 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đầu tư sửa chữa, xây dựng lò đốt rác và hệ 
thống cống, rãnh thoát nước thải. Nhưng trong quá trình sinh hoạt, chế biến lương 
thực, thực phẩm, do quân số đông, ý thưc giữ gìn vệ sinh của QNDB (đa số là người 

dân các xã, thị trấn được huy động làm nhiệm vụ) chưa tốt nên xả thải và xử lý rác 
thải, vật phẩm sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân xung 

quanh khu vực. 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ cơ quan tổ chức thu 

gom rác thải, đào rãnh thoát nước thải, vệ sinh xung quan khu vực Trường Tiểu học 
Yên Sơn cũ. Ban chỉ huy Quân sự huyện sẽ rút kinh nghiệp trong các đợt huấn luyện 

lần sau. 

* Xã Minh Tân 

24. Ông Nguyễn Văn Thuật - Cử tri Bản Minh Hải, xã Minh Tân có ý kiến liên 
quan đến việc xây dựng trường THCS tại bản Minh hải, xã Minh Tân: Gia đình có 

một ngôi mộ ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của công trình. Tuy nhiên, trong thời 
gian thi công công trình, đơn vị thi công đã đổ đất sát vị trí của ngôi mộ, vừa qua do 

thời tiết mưa nhiều làm đất đá trôi vùi lấp lên phần mộ của gia đình, ảnh hưởng không 
tốt đến tâm lý tín ngưỡng. Đề nghị đơn vị chủ đầu tư xem xét hỗ trợ di chuyển mộ 
hoặc có biện pháp thi công để khắc phục việc đất đá trôi vùi lấp phần mộ trên của gia 

đình. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD nghiên cứu, trả lời như sau: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện 

tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, kết quả kiểm tra ngôi mộ nằm ngoài ranh 
giới đền bù GPMB công trình và cách chỗ đắp đường khoảng 30m. Do vậy trong qúa 

trình thi công không làm ảnh hưởng gi đến ngôi mộ của gia đình. 
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* Xã Yên Sơn 

25. Cử tri xã Yên Sơn: Đề nghị Công ty Điện lực Bảo Yên tiếp tục hỗ trợ việc 

duy trì điểm thu tiền điện tại thôn Mạ 2 xã Yên Sơn để thuận lợi cho các hộ gia đình 
nghèo, hộ là người cao tuổi chưa thể nộp tiền theo hóa đơn điện tử. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Điện lực huyện Bảo Yên nghiên cứu, trả lời như sau: 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại 
Việt Nam; 

Căn cứ văn bản số 2433/UBND-VP ngày 18/11/2021 của Uỷ ban nhân huyện 
Bảo Yên về việc triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua tài khoản 

thấu chi tại Agribank chi nhánh huyện Bảo Yên; 

Điện lực Bảo Yên đang thực hiện xóa các điểm thu tiền điện (theo kế hoạch) 

tại tất cả các xã thuộc huyện Bảo Yên và 02 xã Tân An, Tân Thượng huyện Văn Bàn. 
Để thuận tiện cho khách hàng thanh toán tiền điện hàng tháng, Điện lực Bảo Yên kính 

đề nghị quý khách hàng lựa trọn một trong các hình thức thanh toán sau: Thanh toán 
qua ví điện tử MOMO, Viettel Pay, Zalo Pay hoặc thực hiện thanh toán tiền điện qua 
hình thức trích nợ tự động tại ngân hàng. 

* Xã Bảo Hà 

27. Cử tri xã Bảo Hà đề nghị hiện nay nhiều người trước khi làm Căn cước 

công dân đã làm tờ khai, khai chi tiết các thông tin cá nhân nhưng đến khi nhận được 
căn cước lại sai thông tin người dân bị sai thông tin lại phải cung cấp giấy khai sinh 

để chứng minh nhưng nhiều người tuổi đã cao, không còn giữ được giấy khai sinh. 
Nơi khai sinh ở quê gốc xa lên việc đi lại để lấy giấy khai sinh khó khăn. Cử tri đề 

nghị công an nếu sai thông tin cần xem lại các tờ khai công dân đã khai để hạn chế 
tối đa việc đi lại xin các giấy tờ liên quan. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Công an huyện nghiên cứu, trả lơi như sau: 

Khi đi làm CCCD người dân không phải làm tờ khai chi tiết các thông tin cá 
nhân, vì cán bộ làm CCCD đã lấy thông tin của công dân từ dữ liệu quốc gia về dân 

cư của công dân từ Công an xã nơi công dân thường trú, người dân chỉ khai chi tiết 
thông tin cá nhân vào phiếu thu thập thông tin dân cư vào năm 2018 để phục vụ cập 
nhật thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong quá trình 

thu thập phiếu thông tin dân cư của công dân, nhiều thôn, bản một công dân khai hết 
cho cả một cụm dân cư hoặc trong một gia đình một người khai thông tin cho cả hộ 

dẫn đến việc sai sót thông tin trong quá trình làm dữ liệu dân cư cho công dân. 

Trường hợp công dân nhận Căn cước nhưng bị sai thông tin, sau khi kết thúc 

quá trình thu nhận hồ sơ CCCD cán bộ thu nhận đã phát cho công dân phiếu thông tin 
bao gồm hình ảnh, thông tin cá nhân, kết quả sinh trắc vân tay và yêu cầu công dân 

kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình và ký xác nhận. Công an huyện khẳng định 
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thông tin trên thẻ CCCD chính xác với tờ phiếu thông tin công dân đã ký. Những 
trường hợp công dân phát hiện ra sai thông tin báo lại, cán bộ thu nhận trực tiếp sửa 

trên hồ sơ để đảm bảo chính xác thông tin cho công dân. 

- Trường hợp người cao tuổi liên quan đến giấy khai sinh. Rất nhiều người cao 

tuổi khi đi làm CCCD không có ngày, tháng sinh và chỉ có năm sinh. Cán bộ thu nhận 
hồ sơ đã hỏi công dân nhưng do tuổi cao và không xác định được ngày, tháng sinh, 

cán bộ thu nhận không thể tự thêm hoặc điều chỉnh thông tin của công dân khi không 
có căn cứ, khác với CMND cũ chỉ cần có năm sinh là có thể làm được, thẻ CCCD 

phải yêu cầu có đủ ngày, tháng, năm sinh hệ thống phần mềm CCCD mới có thế lưu 
hồ sơ. Những trường hợp người cao tuổi xa quê nơi khai sinh gốc, hoặc chưa làm khai 

sinh, cán bộ thu nhận đã hướng dẫn người thân của của công dân tiến hành đăng ký 
lại giấy khai sinh ở UBND xã nơi công dân thường trú không phải đi về tận quê gốc 

của công dân. 

- Những trường hợp công dân sai thông tin hoặc có sự thay đổi thông tin, cán 
bộ thu nhận đã kiểm tra lại hồ sơ, và yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ, tài liệu liên 

quan để đối chiếu, căn cứ để chỉnh sửa. Đó là yêu cầu cần thiết phải có khi điều chỉnh 
thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Công dân bị sai thông tin phải làm lại Căn cước được chia thành 2 trường hợp: 

Trường hợp 1: Công dân bị sai thông tin chưa được cấp phải thu nhận lại hồ sơ 

CCCD, Công an huyện khẳng định không thu thêm bất cứ khoản lệ phí nào. 

Trường hợp 2: Công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng bị sai thông tin trên thẻ 

phải tiến hành cấp đổi lại thẻ mới thì phải đóng lệ phí cấp đổi thẻ CCCD là 50.000 
đồng theo quy định. 

28. Lãnh đạo trường Mầm non Hoa Lan đề nghị UBND huyện Bảo Yên, phòng 
giáo dục đào tạo huyện biên chế cho nhà trường đủ cán bộ quản lý, giáo viên để đảm 

bảo công tác giáo dục trẻ. 

Ý kiến của UBND huyện: 

UBND huyện giao Phòng Nội vụ nghiên cứu, trả lời như sau: 

Ngày 07/10/2022 Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3059/QĐ-
UBND về việc tuyển dụng và phân công công tác 01 giáo viên cho nhà trường; ngày 

24/10/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định số 3106/QĐ-
UBND về việc điều động bổ nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng cho nhà trường. Đến thời 

điểm hiện tại trường Mầm non Hoa Lan đã đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên theo 
quy định. 
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