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HĐND TỈNH LÀO CAI:
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

VÀ GIÁM SÁT HIỆU QUẢ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
LÝ BÌNH MINH

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Nghị quyết HĐND tỉnh là văn bản pháp lý 
quan trọng của cơ quan quyền lực nhà 

nước ở địa phương, là văn bản quy phạm pháp 
luật được ban hành theo nội dung, thẩm quyền, 
hình thức, trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/7/2016 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 
bản qui phạm pháp luật ngày 18/6/2020. Nghị 

quyết HĐND tỉnh ban hành để quy định nội 
dung chi tiết, xây dựng các chính sách nhằm 
bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy 
phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, 
xây dựng các biện pháp có tính chất đặc thù 
phù hợp, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân 
sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Xuất 
phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng nêu trên, để 
nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo tính khả thi 
và đạt hiệu quả cao, đòi hỏi phải thực hiện đồng 
bộ các giải pháp, đặc biệt phải đảm bảo đúng 
quy trình, từ khâu xây dựng đề án; soạn thảo, 

thẩm tra, thông qua nghị quyết; tổ chức triển 
khai thực hiện nghị quyết…

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường 
trực HĐND tỉnh đã chủ động quy định rõ dự 
kiến chương trình xây dựng Nghị quyết hàng 
năm của HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị và thẩm 
tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh để làm 
căn cứ tổ chức triển khai thực hiện. Chương 

trình xây dựng nghị quyết 
hàng năm của HĐND tỉnh 
được xây dựng căn cứ vào 
chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, 
tình hình kinh tế - xã hội, 
an ninh quốc phòng của 
địa phương, bảo đảm thực 
hiện các văn bản của cấp 
trên, bảo đảm quyền và 
nghĩa vụ của công dân. 
Bên cạnh những vấn đề 
quan trọng về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh - quốc phòng, thu 
chi ngân sách địa phương, 
HĐND tỉnh đã lựa chọn 
và quyết định nhiều chính 
sách, biện pháp quan trọng 
trên một số lĩnh vực trọng 

điểm và những vấn đề mà cử tri và Nhân dân 
địa phương quan tâm như: Thực hiện các chính 
sách xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển giao thông 
nông thôn, cải cách thủ tục hành chính, cải cách 
tư pháp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất,... 
Chất lượng các nghị quyết được ban hành ngày 
càng nâng lên bảo đảm đúng thẩm quyền, hình 
thức, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, kịp thời 
thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình 
hình thực tế địa phương, tạo hành lang pháp 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.
Ảnh: B.B.T
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lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng 
cao đời sống của Nhân dân địa phương; bám 
sát quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành 
các nghị quyết để chỉ đạo các cơ quan liên 
quan thực hiện ngày càng chặt chẽ, đúng quy 
định của Luật. Quá trình xây dựng nghị quyết, 
thông qua nhiều hình thức, HĐND tỉnh luôn coi 
trọng việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của 
Nhân dân. Đặc biệt là Thường trực HĐND tỉnh 
và các Ban HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND 
tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn một 
số nội dung nghị quyết chuẩn bị ban hành có 
tác động trực tiếp đến lợi ích hợp pháp của 
đông đảo Nhân dân trong tỉnh để tổ chức tham 
vấn ý kiến Nhân dân trước khi trình ra kỳ họp 
HĐND tỉnh. 

Trên cơ sở phân công của Thường trực 
HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động 
thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo 
chức năng, nhiệm vụ được phân công của từng 
Ban. Khi tiến hành thẩm tra, các Ban luôn bố 
trí thời gian hợp lý để nghe các cơ quan soạn 
thảo giải trình, lãm rõ các nội dung, những vấn 
đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong dự thảo 
nghị quyết và các nội dung thẩm định đề nghị 
điều chỉnh của Sở Tư pháp. Trên cơ sở ý kiến 
thẩm tra, góp ý của các thành viên, các Ban 
yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, 
chỉnh lý và chuyển dự thảo mới để thành viên 
các Ban, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục xem 
xét, thống nhất trước khi xây dựng và ký ban 
hành các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. Công 
tác phối hợp của các sở, ngành có liên quan 
có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời cung 
cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho các Ban 
trong quá trình tổ chức hoạt động thẩm tra. 
Từ đó, chất lượng thẩm tra của các Ban ngày 
càng được nâng cao, báo cáo thẩm tra của các 
Ban đã được đại biểu tán thành, được UBND 
tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan 
hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý đầy đủ, 
đã góp phần nâng cao chất lượng ban hành 
nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau khi các Ban 

tiến hành thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh gửi 
tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm 
tra đến các đại biểu HĐND tỉnh trước 7 ngày 
khai mạc kỳ họp để đại biểu HĐND tỉnh nghiên 
cứu, tham gia ý kiến và gửi lại cho Thường trực 
HĐND tỉnh trước ngày khai mạc kỳ họp để 
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp thu, giải 
trình đối với ý kiến của đại biểu. 

Việc điều hành thảo luận, thông qua dự 
thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh đã phát 
huy được dân chủ, tập trung trí tuệ trong thảo 
luận, trình bày quan điểm, ý kiến về những 
vấn đề cần quyết nghị; đồng thời, đã huy động 
trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành liên 
quan trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến 
đóng góp của đại biểu về các dự thảo nghị 
quyết. Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông 
qua đều bảo đảm chất lượng, được sự đồng 
thuận, nhất trí cao của các đại biểu. Các nghị 
quyết của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh, 
các ngành, các cấp chấp hành và triển khai 
thực hiện nghiêm túc. HĐND tỉnh đã chú trọng 
công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các 
nghị quyết đến với người dân, nhất là các nghị 
quyết liên quan trực tiếp cuộc sống hàng ngày 
của Nhân dân, thông qua nhiều hình thức như: 
Thông qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đại 
biểu tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân 
dân thực hiện; đăng công báo tỉnh, đăng tải 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên 
website của HĐND tỉnh; phát hành kỷ yếu các 
kỳ họp HĐND tỉnh... Qua đó, các Nghị quyết 
HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, 
được các tầng lớp Nhân dân đồng tình, hưởng 
ứng, phát huy được hiệu quả trên thực tế. 
Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát và 
hoạt động tham vấn ý kiến Nhân dân, Thường 
trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cũng đã 
kịp thời kiến nghị UBND tỉnh và các ngành 
chức năng có biện pháp để thực hiện tốt nghị 
quyết HĐND tỉnh hoặc trình HĐND tỉnh xem 
xét, điều chỉnh, bãi bỏ các nghị quyết không 
còn phù hợp với quy định của Nhà nước hoặc 
thực tế cuộc sống. HĐND, Thường trực, các 
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Ban HĐND tỉnh cũng đã tăng cường tổ chức 
giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của 
HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh, các sở ngành và 
các địa phương có liên quan, báo cáo kết quả 
tại kỳ họp HĐND để HĐND tỉnh xem xét, thảo 
luận và cho ý kiến. 

Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho thấy: 
Việc xác định văn bản chứa đựng nội dung 
mang tính chất quy phạm pháp luật trên thực 
tế vẫn chưa rõ ràng và chưa thống nhất. 
Công tác chuẩn bị một số tờ  trình, dự thảo 
nghị quyết của các cơ quan thuộc UBND tỉnh 
chưa đảm bảo thời gian theo quy định dẫn 
đến khó khăn cho các Ban HĐND tỉnh trong 
quá trình thẩm tra; việc đi sâu nghiên cứu để 
phản biện chưa nhiều, vì không có đủ thời 
gian khảo sát thực tế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quy trình 
soạn thảo văn bản, ban hành và triển khai thực 
hiện nghị quyết của HĐND cấp tỉnh trong thời 
gian tới, tôi đề nghị cần thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ chủ yếu như: 

Nội dung, chương trình xây dựng nghị quyết 
của HĐND phải được đưa vào kế hoạch sớm, 
phân công cụ thể cho cơ quan chức năng chịu 
trách nhiệm chuẩn bị và cơ quan phối hợp 
(nếu có), kiên quyết không đưa vào chương 
trình kỳ họp những nghị quyết đề xuất bổ sung 
muộn, thời gian chuẩn bị không bảo đảm. Đặc 
biệt, phải làm rõ mục đích của việc ban hành 
nghị quyết, đối tượng và mức độ tác động đến 
đối tượng, các nguồn lực, khả năng của địa 
phương bảo đảm nghị quyết được thực thi và 
những tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Thường trực HĐND sớm phân công định 
hướng cho các Ban HĐND tỉnh chủ động tiến 
hành các hoạt động giám sát, khảo sát để thu 
thập thông tin thực tiễn phục vụ công tác thẩm 
tra. Đối với những vấn đề lớn, Thường trực 
HĐND có thể xem xét tổ chức khảo sát, lấy ý 
kiến các nhà khoa học và các đối tượng chịu 
sự tác động hoặc tổ chức tham vấn lấy ý kiến 
nhân dân; nắm bắt thông tin phục vụ công tác 

thẩm tra đảm bảo Nghị quyết được xây dựng, 
ban hành theo đúng trình tự và quy định.

 Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình 
quyết nghị tại kỳ họp theo hướng giảm thời 
gian đọc tài liệu, nghe báo cáo tại hội trường, 
tăng cường thời gian thảo luận. Những nội 
dung còn có ý kiến khác nhau được tách ra 
trao đổi làm rõ đến khi đạt tính thống nhất 
cao. Người đứng đầu cơ quan được phân công 
trình dự thảo nghị quyết, có thể trình bày thêm 
những vấn đề liên quan mà HĐND quan tâm, 
để các đại biểu quyết nghị.

    L.B.M
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MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÀO CAI KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016-2021

GIÀNG THỊ BÌNH
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lào 
Cai, gồm 06 đại biểu, trong đó: 02 đại 

biểu công tác tại các cơ quan Trung ương, chiếm 
tỷ lệ 33,4%; 04 đại biểu công tác tại địa phương, 
chiếm tỷ lệ 66,6%; đại biểu nữ 02, đại biểu là 
người dân tộc thiểu số 03. 100% đại biểu đều 

có trình độ đại học và trên đại học. 05 đại biểu 
có trình độ cao cấp; 01 đại biểu có trình độ 
trung cấp lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, các 
ĐBQH tỉnh Lào Cai đã phát huy cao tinh thần 
trách nhiệm, năng lực, trí tuệ để đóng góp vào 
các hoạt động của các cơ quan chuyên trách ở 
trung ương, địa phương góp phần hoàn thành 
tốt chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật quy 
định và nhiệm vụ Quốc hội giao và hoàn thành 
xuất sắc chức trách, nhiệm vụ của đại biểu. 

Công tác xây dựng pháp luật: Hoạt động xây 
dựng pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong 
nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn đề cao tinh 
thần, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp 
luật. Căn cứ Nghị quyết về chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội 

và chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh 
đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ 
chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các chuyên 
gia, luật sư, luật gia, các nhà quản lý, các cơ 
quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức thành viên, các doanh 
nghiệp, các tầng lớp nhân dân 
trong toàn tỉnh tham gia đóng 
góp ý kiến vào các dự án luật tại 
mỗi kỳ họp. Phương thức chính 
là tổ chức các Hội nghị, Hội thảo 
lấy ý kiến đóng góp xây dựng 
luật, thành phần chủ yếu là các 
chuyên gia, các đối tượng chịu 
sự tác động trực tiếp của văn 
bản luật sẽ ban hành; phối hợp 
chặt chẽ với Thường trực HĐND 
tỉnh tổ chức lấy ý kiến sâu rộng 
trong nhân dân, các ngành, các 
cấp của tỉnh đối với một số dự 
án luật quan trọng theo yêu cầu 
của Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội. Đoàn đã chủ động tổ chức 
lấy ý kiến đóng góp cho các dự 

án luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần 
đầu. Những tài liệu liên quan phục vụ công tác 
xây dựng luật Đoàn chủ động khai thác từ nhiều 
nguồn như tài liệu từ website của Chính phủ, 
các bộ, ngành… kết hợp thực tế hoạt động giám 
sát, khảo sát nhằm cung cấp kịp thời, thiết thực 
cho công tác lấy ý kiến góp ý các dự án Luật, 
tập hợp tư liệu và tài liệu tham khảo cung cấp 
cho ĐBQH nghiên cứu, chắt lọc, tham gia đóng 
góp xây dựng luật tại kỳ họp Quốc hội có chất 
lượng. Nhiều ý kiến đã được các vị ĐBQH quan 
tâm đưa ra trao đổi trên diễn đàn Quốc hội, 
được đánh giá là thực tiễn, có tính khả thi và 
được tiếp thu trong các dự thảo luật, góp phần 
vào kết quả của công tác lập pháp của Quốc 
hội. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (tính 
đến kỳ họp thứ 10) Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp ý 
xây dựng 42 luật mới, 42 luật sửa đổi bổ sung 
và cho ý kiến 65 luật. Tổng hợp có 1.215 ý kiến 

Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri tại thị trấn Mường Khương. 
Ảnh: Đức Mạnh
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tham gia xây dựng luật từ các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân; ĐBQH trong Đoàn tham gia ý kiến 
vào 69 dự luật, phát biểu trực tiếp tại hội trường 
43 ý kiến; phát biểu tại phiên thảo luận tổ 85 ý 
kiến, gửi văn bản 03. Chất lượng công tác xây 
dựng luật từng bước được nâng cao, đảm bảo 
thời gian, tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội.

Công tác giám sát và hoạt động giám sát: 
Thực hiện quyền lực giám sát tối cao, tại các 
kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã 
tích cực tham gia thực hiện quyền giám sát của 
mình thông qua việc nghe báo cáo kết quả thực 
hiện công tác hằng năm của các cơ quan của 
Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam về việc tổng hợp ý kiến 
kiến nghị của cử tri, về công tác dân nguyện, 
tiếp công dân, các báo cáo của Chính phủ, các 
báo cáo kết quả thực hiện các cuộc giám sát 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. ĐBQH trong 
Đoàn cũng đã tham gia giám sát tối cao thông 
qua các buổi chất vấn và trả lời chất vấn trực 
tiếp tại kỳ họp; thông qua các phiên chất vấn 
trực tuyến, giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các 
Ủy ban của Quốc hội, cũng như tham gia giám 
sát chuyên đề trước và sau kỳ họp của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy 
ban của Quốc hội. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội 
khoá XIV đến nay, các ĐBQH đã tích cực tham 
gia thực hiện quyền chất vấn. Các ý kiến chất 
vấn trực tiếp tại hội trường và chất vấn bằng 
văn bản. Để hoạt động giám sát thông qua chất 
vấn đạt hiệu quả, các ĐBQH tỉnh đã chủ động 
nghiên cứu. Chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn, 
nghiên cứu tài liệu, và các quy định hiện hành 
của Nhà nước và của địa phương liên quan đến 
nội dung chất vấn, dành thời gian lắng nghe, 
tiếp thu ý kiến từ cử tri, có xem xét thực tế 
trước khi thực hiện quyền chất vấn. Ngoài ra, 
Đoàn ĐBQH tham gia Đoàn giám sát của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và 
các Ủy ban của Quốc hội tại địa phương, góp 
phần cho hoạt động giám sát đạt kết quả tốt; 
giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Thường 
trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, 
khảo sát.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân 
và giải quyết đơn thư khiếu nại: Đoàn ĐBQH 

tỉnh đã tổ chức 18 cuộc tiếp xúc cử tri tại 80 
điểm tiếp xúc cử tri trên địa bàn toàn tỉnh với 
hơn 15.800 cử tri tham dự; tổng hợp 1.290 kiến 
nghị. Trong đó, 406 kiến nghị với Trung ương, 
376 kiến nghị với tỉnh, 508 kiến nghị với huyện. 
Tiếp công dân, chuyển, đôn đốc giải quyết và 
trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là 
trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, được Hiến 
pháp và pháp luật quy định. Đoàn ĐBQH tỉnh 
đã phối hợp với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban tiếp 
công dân tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc 
Tỉnh ủy cùng các ban ngành cấp tỉnh và các 
địa phương tổ chức tiếp công dân định kỳ tại 
trụ sở tiếp công dân tỉnh vào ngày thứ 3 hàng 
tuần. Qua đó, đã hướng dẫn công dân thực hiện 
quyền khiếu nại, tố cáo kiến nghị theo quy định 
của pháp luật; vận động công dân chấp hành 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo, ủng hộ các chủ 
trương đường lối của đảng chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ, 
Đoàn ĐBQH, các ĐBQH đã trực tiếp công dân 
218 buổi, tiếp 339 lượt công dân; tiếp nhận 926 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công 
dân. Trong đó, làm thủ tục chuyển 315 đơn đến 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lưu 564 đơn 
vì trùng lặp hoặc đơn đã được giải quyết nhưng 
công dân vẫn tiếp tục khiếu nại; hướng dẫn trả 
lời trực tiếp 47 đơn thư công dân. Tổ chức  03 
cuộc giám sát về lĩnh vực tiếp công dân, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, 
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu 
quả của công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư. 

Ngoài ra, lãnh đạo Đoàn ĐBQH thực hiện tốt 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của 
Đoàn ĐBQH tỉnh, tổ đảng Đoàn ĐBQH, duy 
trì tốt mối quan hệ lãnh đạo Quốc hội, Chính 
phủ, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH 
các tỉnh, thành phố để tăng cường nắm bắt 
thông tin phục vụ các hoạt động của đại biểu 
tại kỳ họp; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với 
Đại biểu giữ các trọng trách của Trung ương 
để chuyển tải các ý kiến kiến, kiến nghị của cử 
tri tỉnh Lào Cai đến Chính phủ, các bộ, ngành; 
tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 
cho tỉnh và đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai. 
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính 
sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, 
gia đình bị ảnh hưởng thiên tai; tặng quà đối 
tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó 

(Xem tiếp trang 27)
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 CẦN CÓ GIẢI PHÁP VÀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH MẠNH HƠN NỮA
CHO PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ TỈNH LÀO CAI

BÙI KHẮC HIỀN
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Trong tháng 10/2020, Thường trực HĐND 
tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc 

thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27/11/2015 
của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển Khu kinh tế tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là 
Đề án). Đây là một Đề án quan trọng trong 19 
đề án của Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, với định hướng 
phát triển khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của 
địa phương là công nghiệp khai thác, chế biến 
khoáng sản và thương mại cửa khẩu. 

Sau khi Đề án được ban hành, UBND tỉnh đã 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển 
khai thực hiện. Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề 
án đã đạt được những kết quả quan trọng, một số 
mục tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Mục tiêu điều 
chỉnh mở rộng khu kinh tế cửa khẩu, đầu tư hạ 
tầng và nâng cấp các cửa khẩu, quản lý tốt các 
cửa khẩu phụ, điểm xuất hàng hóa tạo điều kiện 
thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản; 
Đã hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch chung khu 
kinh tế cửa khẩu và quy hoạch chi tiết các phân 
khu (Khu cửa khẩu Kim Thành; Khu cửa khẩu phụ 

Bản Vược; Khu Logistics thuộc khu Kim thành 
- Bản Vược; Khu gia công sản xuất, xuất nhập 
khẩu thuộc khu Kim Thành - Bản Vược); Giá trị 
sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp năm 
2020 đạt 24.542 tỷ đồng, vượt 16,2% so với mục 
tiêu của Đề án, tốc độ tăng trưởng bình quân giai 
đoạn 2016-2020 đạt 18,1% vượt 0,3 điểm so với 
mục tiêu của Đề án; Đã hoàn thành xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải tập trung, cơ sở hạ tầng giao 
thông, điện nước được từng bước đầu tư đồng bộ, 
thiết bị hiện đại; Chất lượng các hoạt động xúc 

tiến thương mại được nâng lên, trong 
đó chú trọng hoạt động xúc tiến xuất 
khẩu hàng thủy hải sản và đồ gỗ mỹ 
nghệ; Hoạt động xuất nhập khẩu phát 
triển theo hướng tích cực trong đó kim 
ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu 
quốc tế tăng trưởng nhanh, giảm dần 
tỷ trọng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu 
phụ, đa dạng loại hình dịch vụ, phát huy 
tối đa lợi thế vị trí “cầu nối” của Lào Cai 
trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh 
- Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

Do đặc thù từ việc phát triển Khu 
kinh tế Lào Cai gắn chặt với phát triển 
thương mại biên giới do vậy trong thời 
gian gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó còn 
phát sinh một số khó khăn, vướng mắc 
về nguồn lực, đất đai, chính sách biên 
mậu… dẫn đến một số mục tiêu của Đề 
án không đạt được như: Giá trị xuất 

nhập khẩu qua cửa khẩu dự kiến năm 2020 đạt 
khoảng 03 tỷ USD, bằng 60% mục tiêu đề án; thu 
hút lao động có tay nghề kỹ thuật, trình độ đạt 
75% mục tiêu đề án; tiến độ thực hiện xây dựng 
các quy hoạch còn chậm, diện tích dự kiến quy 
hoạch khu công nghiệp còn chồng chéo với quy 
hoạch khác dẫn đến chưa thực hiện được mục 
tiêu phát triển thêm khu công nghiệp; chưa thực 
hiện được nhiệm vụ mở rộng khu công nghiệp 
Tằng Loỏng; một số dự án lớn trong khu kinh tế 
tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch, thậm chí 
có dự án chưa triển khai được như Dự án DAP số 

Khảo sát thực tế tại Công trình Nhà máy Luyện đồng
Bản Qua, Bát Xát

Ảnh: B.K.H



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 11 9

3; chưa thu hút được sự tham gia của các thành 
phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư hạ tầng các 
khu, cụm công nghiệp; Chưa phát triển được 
công nghiệp phụ trợ, Việc đầu tư cải tiến công 
nghệ sản xuất tại các nhà máy còn chậm dẫn 
đến giá trị sản phẩm chưa cao, gây ô nhiễm môi 
trường; Công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế; 
Chưa có cơ chế huy động nguồn lực đóng góp 
từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu 
kinh tế để đầu tư hạ tầng giao thông…

Có thể thấy sau 5 năm thực hiện Đề án 02 
của Tỉnh ủy, Khu kinh tế Lào Cai đã được hình 
thành rõ nét hơn, quy mô tầm vóc lớn hơn. Tuy 
nhiên hiệu quả mang lại chưa được như mong 
muốn. Còn một số mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 
thời gian qua còn chưa thực hiện được. Trong giai 
đoạn tới cần có những giải pháp đồng bộ, những 
cơ chế, chính sách mạnh hơn nữa để Khu kinh tế 
Lào Cai thực sự là hạt nhân, động lực quan trọng 
cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị 
Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, 
chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương 
quan tâm triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, 
giải pháp sau đây:

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ chỉ đạo để sớm 
công nhận các cặp cửa khẩu Bản Vược (Việt 
Nam) - Bá Sái (Trung Quốc), Mường Khương 
(Việt Nam) - Kiều Đầu (Trung Quốc) là cặp cửa 
khẩu song phương để phục vụ tốt cho hoạt động 
xuất nhập khẩu. Cho phép tỉnh Lào Cai xây dựng 
Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai (Việt 
Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) để phát huy vị trí 
cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - 

Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Xem 
xét bố trí nguồn vốn đầu tư hạ tầng khu kinh tế 
cửa khẩu. Quan tâm giúp tỉnh Lào Cai đầu tư hạ 
tầng khu công nghiệp Tằng Loỏng, trong đó có 
hệ thống nhà máy xử lý nước thải, chất thải rắn, vì 
đây là khu công nghiệp nặng có quy mô lớn của cả 
nước, các lĩnh vực sản xuất chính là chế biến sâu 
khoáng sản, luyện kim, hóa chất, phân bón, thức 
ăn chăn nuôi...

Thứ hai, đề nghị UBND tỉnh, nghiên cứu đề 
xuất ban hành các cơ chế chính sách phù hợp để 
khuyến khích, ưu đãi, thu hút đầu tư vào Khu kinh 
tế cửa khẩu Lào Cai, khu công nghiệp và các vùng 
đặc biệt khó khăn của tỉnh giai đoạn 2020-2025; 
Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, 
khu kinh tế cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, quan tâm tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tích cực đôn đốc 
triển khai dự án, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất cũng như đào tạo nguồn nhân 
lực góp phần thúc đầy phát triển kinh tế của tỉnh; 
Chỉ đạo các sở ban, ngành liên quan phối hợp 
với các Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên 
quan triển khai dự án xây dựng Cầu đường bộ qua 
sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt 
Nam) - Bá Sái (Trung Quốc), nghiên cứu cân đối 
nguồn vốn tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật 
khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, khu công nghiệp 
Tằng Loong. Tổ chức hiệu quả hơn các hoạt động 
xúc tiến thương mại; Chỉ đạo triển khai thực hiện 
việc bổ sung quy hoạch, sử dụng đất của tỉnh để 
bố trí quỹ đất cho phát triển các khu kinh tế theo 

(Xem tiếp trang 25)

Trí tuệ Lào Cai, Đại hội phát huy hết tầm 
để quê hương phát triển

Nhân tài Tây Bắc, Đại biểu nỗ lực tận tâm 
đưa đất nước tiến lên
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KẾT LUẬN KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA HĐND TỈNH 

NGỤY PHÍ KIỀU VÂN
Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Mối quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán Nhà 
nước với HĐND tỉnh được thiết lập trong 

quá trình thực hiện kiểm toán ngân sách địa 
phương, có quy chế phối hợp cụ thể và được duy 
trì thường xuyên. Thông qua mối quan hệ đó đã 
có những tác động tích cực đến chất lượng hoạt 
động của Kiểm toán, đồng thời giúp HĐND tỉnh 
thực hiện tốt hơn chức năng giám sát ngân sách 
ở địa phương. 

Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương 
hàng năm được Kiểm toán Nhà nước gửi đồng 
thời đến HĐND và UBND tỉnh, trong đó ngoài 
việc xác nhận tính trung thực, hợp lý, việc tuân 
thủ pháp luật, chính sách chế độ của quyết toán 
ngân sách địa phương, báo cáo kiểm toán còn 
chỉ ra những tồn tại hạn chế trong các khâu của 
chu trình ngân sách và có những kiến nghị đối 
với HĐND và UBND tỉnh.

Thực tế trong những năm qua, việc tổ chức 
thực hiện kiến nghị kiểm toán chủ yếu thuộc 
nhiệm vụ của UBND tỉnh. Sau khi nhận được 
báo cáo kiểm toán, UBND tỉnh có trách nhiệm 
chỉ đạo tổ chức thực hiện, đặc biệt là những kiến 
nghị xử lý tài chính, bao gồm truy thu ngân sách 
các khoản thuế, phí còn thiếu; thu hồi, giảm chi 
ngân sách các khoản chi sai, dự toán còn dư do 
hết nhiệm vụ chi,… Kiểm toán nhà nước đã xác 
định chi tiết đến từng đơn vị, đề nghị UBND tỉnh 
chỉ đạo những đơn vị này phải thực hiện. UBND 
có trách nhiệm báo cáo Kiểm toán nhà nước về 
kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán. Định kỳ, 
sau một khoảng thời gian nhất định, Kiểm toán 
nhà nước sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiến 
nghị và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết 
quả thực hiện. 

Vấn đề đặt ra ở đây là, HĐND tỉnh đã thể 
hiện trách nhiệm phối hợp như thế nào?

Về cơ bản, Thường trực HĐND đã nhận thức 
rõ tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa 
Kiểm toán nhà nước và HĐND, đã sử dụng kết 
quả kiểm toán trong xem xét, phê chuẩn quyết 

toán ngân sách địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn 
có những hạn chế nhất định trong công tác phối 
hợp, thể hiện:

Một là, việc cung cấp, trao đổi thông tin chưa 
được thực hiện theo yêu cầu cơ bản của mỗi 
bên, HĐND tỉnh chưa đưa ra yêu cầu cho 
Kiểm toán để phục vụ chức năng quản lý điều 
hành và giám sát của mình, cũng chưa khai 
thác sử dụng đầy đủ các thông tin trong báo 
cáo kiểm toán. 

Hai là, trong việc xây dựng, quyết định dự 
toán ngân sách địa phương hầu như cũng chưa 
có mối quan hệ trực tiếp giữa HĐND với Kiểm 
toán nhà nước, HĐND chưa tham vấn hoặc mời 
chuyên gia là Kiểm toán viên tham gia trong 
khâu thẩm tra dự toán ngân sách địa phương. 

Ba là, việc giám sát thực hiện các kết luận, 
kiến nghị kiểm toán còn chưa thường xuyên. 
Đặc biệt, HĐND tỉnh chưa có những phản hồi 
với Kiểm toán nhà nước sau khi nhận được báo 
cáo kiểm toán.

Để thực hiện đúng trách nhiệm theo luật 
định, đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp 
với Kiểm toán nhà nước, tôi đề xuất một số giải 
pháp với HĐND tỉnh như sau: 

Với chức năng của cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất ở địa phương, thực hiện quyết 
định, giám sát và phê chuẩn quyết toán ngân 
sách địa phương, HĐND tỉnh cần tiếp tục bồi 
dưỡng nâng cao năng lực để có được am hiểu 
nhất định về kiểm toán nhà nước và cách thức 
sử dụng kết quả kiểm toán, tăng cường sử dụng 
kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước để 
phục vụ cho hoạt động của mình. 

Với chức năng quyết định, giám sát ngân 
sách, khi kết luận kiểm toán có nêu ra những 
tồn tại trong các khâu của chu trình ngân sách, 
ngoài việc những cơ quan chuyên môn tham 
mưu của tỉnh cùng UBND tỉnh có trách nhiệm 
chấn chỉnh, rút kinh nghiệm thì HĐND cũng 
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phải xem xét trách nhiệm của mình trong thẩm 
tra, quyết định và giám sát việc thực hiện ngân 
sách. Căn cứ báo cáo kiểm toán ngân sách 
địa phương được Kiểm toán nhà nước gửi đến, 
HĐND cần thực hiện như sau:

Xem xét báo cáo kiểm toán để tránh những 
tồn tại mà Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra trong 
khâu thẩm tra để quyết định dự toán, nhất là 
về thời gian giao dự toán; tỷ lệ, cơ cấu chi; 
cân đối các nguồn vốn; nguyên tắc bố trí vốn 
đầu tư;…Trong trường hợp cần thiết, có thể 
tham vấn ý kiến của 
Kiểm toán nhà nước 
trước khi quyết định 
dự toán ngân sách 
địa phương.

Tăng cường giám 
sát việc thực hiện 
dự toán ngân sách 
cũng như việc thực 
hiện nghị quyết của 
HĐND tỉnh, kịp thời 
phát hiện những sai 
sót, bất cập trong 
quản lý, điều hành 
ngân sách để có ý 
kiến đối với UBND 
tỉnh và các cơ quan 
chuyên môn, hạn 
chế tình trạng đến 
khi Kiểm toán nhà 
nước thực hiện kiểm 
toán mới phát hiện 
những sai sót phải 
xử lý. 

Chủ động tham 
gia, đề xuất với Kiểm 
toán nhà nước khi 
thực hiện kiểm toán 
tại địa phương, từ 
khâu lập kế hoạch 
kiểm toán, thực hiện 
kiểm toán và tổng 
hợp báo cáo kết quả 
kiểm toán để đảm 
bảo những ý kiến 
kết luận, kiến nghị là 
phù hợp, có tính khả 

thi. HĐND cung cấp thông tin cho Kiểm toán về 
ngân sách địa phương, về kết quả giám sát trong 
năm để đoàn kiểm toán có thể có thêm thông 
tin, giảm bớt thời gian thu thập bằng chứng kiểm 
toán; định kỳ, trao đổi với Đoàn kiểm toán để 
có thông tin phục vụ cho việc giám sát, trong 
đó cần chú ý đến việc thực hiện nghị quyết của 
HĐND; giám sát hoạt động kiểm toán nhằm 
đảm bảo cho hoạt động của cơ quan Kiểm toán 
nhà nước tại địa phương tuân thủ theo đúng quy 
định của pháp luật. 

Phối hợp giám 
sát thực hiện các kết 
luận, kiến nghị kiểm 
toán, coi đây là nhiệm 
vụ thường xuyên. 
Kịp thời có những 
ý kiến phản hồi với 
Kiểm toán nhà nước 
về những khó khăn, 
vướng mắc khi các 
cơ quan, đơn vị của 
địa phương thực hiện 
kiến nghị kiểm toán. 
Trong trường hợp cần 
thiết, báo cáo kiểm 
toán có thể được 
HĐND ra nghị quyết 
yêu cầu thực hiện.

HĐND tỉnh thực 
hiện tốt những nội 
dung như trên sẽ 
thể hiện đúng trách 
nhiệm trong công 
tác phối hợp với 
Kiểm toán nhà nước, 
đồng thời cũng góp 
phần thực hiện tốt 
hơn vai trò của mình 
trong lĩnh vực tài 
chính ngân sách, 
khẳng định vị trí của 
cơ quan quyền lực 
nhà nước cao nhất 
tại địa phương.

             N.P.K.V

Nhân 
dân 
cần 

kiệm, 
Cần 
cù
lao 

động, 
dựng 
Quê 

hương 
phồn 
vinh 
phát 
triển

Cán 
bộ 

liêm 
chính, 

hết 
lòng 
phục 
vụ, 
xây 
Lào 
Cai 

hạnh 
phúc 
mạnh 
giàu
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THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ
HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND

LƯU THỊ HIÊN
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND có vai trò quan trọng trong 
việc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của HĐND, là người đại diện cho 
ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách 
nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND. 
Trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu HĐND 
được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2015 và một số văn bản pháp luật 
khác đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc 
nâng cao vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại 
biểu HĐND. Song đến nay chưa có văn 
bản hướng dẫn thống nhất về việc đánh 
giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của đại biểu HĐND. Do đó, quy định 
đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ của đại biểu HĐND là thực sự 
cần thiết.

Trong những năm qua, với vai trò 
là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa 
phương, HĐND đã có những đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Trong đó phải kể đến 
những đóng góp không nhỏ của các 
đại biểu HĐND tỉnh. Nhiệm kỳ 2016 
- 2021, Đại biểu HĐND các cấp đã nêu 
cao tinh thần trách nhiệm là người đại 
diện của nhân dân, tích cực học tập, 
nghiên cứu, nâng cao chất lượng trong 
thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn, không ngừng 
nâng cao kỹ năng trong tổ chức và thực hiện 
hoạt động. Trong hoạt động kỳ họp đại biểu chủ 
động thu thập thông tin để tham gia phát biểu 
tại các phiên thảo luận, giám sát và chất vấn 
tại kỳ họp. Một số đại biểu thể hiện tâm huyết 
trong hoạt động dân cử, đóng góp tích cực cho 
hoạt động của HĐND tỉnh. Nhiều Đại biểu đã 
phát huy tích cực trong hoạt động giám sát, đã 
phát hiện những vấn đề bức xúc để làm căn cứ 
chất vấn cơ quan liên quan hoặc kiến nghị với 
Thường trực HĐND yêu cầu giải trình làm rõ 
trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động 
của đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn một số hạn chế 

nhất định, đó là: Số lượng đại biểu HĐND tỉnh 
chủ yếu hoạt động không chuyên trách và có sự 
biến động nên phần nào đã ảnh hưởng đến chất 
lượng hoạt động; Đại biểu HĐND không chuyên 
trách chưa dành đủ thời gian một phần ba thời 
gian trong năm cho hoạt động của HĐND từ đó 
dẫn đến việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra những 
giải pháp hiệu quả và quyết định những vấn đề 
quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân 
sách nhà nước, đầu tư công… còn có nội dung 

chưa sâu. Trong kỳ họp HĐND, chủ yếu các ý 
kiến phát biểu tập trung vào tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội, kiến nghị của cử tri, chưa nêu 
được các giải pháp tháo gỡ khó khăn; chất lượng 
hoạt động của một số đại biểu chưa đồng đều, 
một số ít đại biểu chưa thực sự tích cực tham gia 
các hoạt động của HĐND, chưa phát huy được 
vai trò giám sát của đại biểu về vấn đề bức xúc 
tại địa phương. Từ đó, dẫn đến chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của đại biểu còn hạn chế, phần 
nào còn hình thức và chưa thực chất.

Qua thực tế hoạt động cho thấy, một số tồn 
tại, hạn chế trong hoạt động của đại biểu HĐND 
có nhiều nguyên nhân, trong đó một số nguyên 

Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố
tiếp xúc cử tri tại phường Lào Cai (thành phố Lào Cai). 

Ảnh: T.L
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nhân thuộc về cơ chế, chính sách ảnh hưởng 
đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu 
HĐND, cụ thể như chưa quy định chế độ sinh 
hoạt định kỳ để nhận xét đánh giá hoạt động 
của đại biểu HĐND. Quan trọng hơn là chưa có 
văn bản quy định, hướng dẫn xếp loại mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu HĐND nói 
chung và đại biểu HĐND không chuyên trách 
nói riêng. Do vậy, việc đánh giá, xếp loại mức 
độ hoành thành nhiệm vụ đối với đại biểu chưa 
được thống nhất giữa các tỉnh, thành phố trong 
cả nước. Đối với Lào Cai, Thường trực HĐND 

tỉnh đã ban hành Quy định về đánh giá, phân 
xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu các cấp tỉnh Lào 
Cai nhiệm kỳ 2016-2021. Việc phân xếp loại, 
đánh giá của đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND 
đang được thực hiện từ đại biểu tự đánh giá, 
phân xếp loại theo bảng chấm điểm đánh giá 
phân loại kết quả hàng năm theo mẫu, sau đó 
Tổ đại biểu tổ chức họp để đánh giá, phân xếp 
loại của từng đại biểu trình Thường trực HĐND 
cùng cấp để làm căn cứ xét thi đua khen thưởng 
trong hoạt động của HĐND. Tuy nhiên, việc 
đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
của từng đại biểu chưa được Đảng đoàn HĐND 
tỉnh phối hợp với cấp ủy nơi đại biểu sinh hoạt 
thực hiện; chưa đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng, 
chính quyền nơi đại biểu công tác đánh giá, xếp 
loại gắn vào việc đánh giá cán bộ, công chức 
hàng năm tại nơi công tác của đại biểu.

Như vậy, việc chưa có quy định cụ thể trong 
đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ của đại biểu HĐND như hiện nay sẽ rất khó 
khăn cho việc đánh giá chất lượng hoạt động 
của đại biểu HĐND, vô hình chung sẽ đánh 
đồng người hoạt động tích cực cũng như chưa 
tích cực. Xuất phát từ thực trạng trên, xin đưa ra 
một số đề xuất liên quan đến việc đánh giá mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu HĐND 
tỉnh đặc biệt là đại biểu HĐND không chuyên 
trách như sau:

Thứ nhất, đề nghị các cấp, các ngành xem 
xét cơ cấu lựa chọn đại biểu HĐND nhiệm kỳ 
2021-2026 theo hướng không nên nặng về cơ 
cấu nhất là cơ cấu mang tính hình thức, mà nên 
coi trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng 
lực công tác, tâm huyết với hoạt động của 
HĐND. Do đó, cần đặc biệt chú ý tiêu chuẩn 
của đại biểu “Có năng lực đóng góp vào hoạt 
động của HĐND, có điều kiện thực hiện nhiệm 
vụ đại biểu”.

Thứ hai, đề nghị Quốc hội thống nhất trên 
toàn quốc các quy định, tiêu chí đánh giá thi đua 
khen thưởng, chấm điểm trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đối với cá nhân từng đại biểu HĐND 
theo từng năm và cả nhiệm kỳ và gắn với lấy 
phiếu tín nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thể để các tỉnh có căn cứ xây 
dựng quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn 
thành của đại biểu HĐND tỉnh. Bộ tiêu chí đánh 
giá quy định cụ thể từng hoạt động và thể hiện 

Lào 
Cai 
nở 
hoa 

xuân, 
cuộc 
sống 
bộn 
bề 
gọi 
tấm 
lòng 
đại 
biểu

Quê 
hương 
vào 
đại 
hội, 
trí 
tuệ 
tập 

trung 
đúng 

ý 
nguyện 
nhân 
dân

(Xem tiếp trang 36)
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BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH THỰC HIỆN HIỆU QUẢ
CHỨC NĂNG THẨM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

THANH TRÚC

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đồng 
thời bám sát chương trình hoạt động trọng tâm trong năm của Thường trực và các Ban của HĐND 
tỉnh; năm 2020 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Theo đó, ngay từ đầu năm Ban đã phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên Ban phụ trách theo lĩnh vực và địa bàn để 
thường xuyên theo dõi tiếp cận, nắm bắt thông 
tin về tình hình chấp hành pháp luật và các hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức trong các lĩnh 
vực giám sát của Ban. Các thành viên Ban hoạt 
động chuyên trách đã chủ động phối hợp với cơ 
quan tham mưu của UBND tỉnh khi xây dựng tờ 
trình, dự thảo nghị quyết để tiếp cận sớm, tham 
gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến 
việc thẩm tra mà Ban được phân công để hoàn 
thiện trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh theo đúng 
tiến độ kế hoạch. Các thành viên của Ban hoạt 
động kiêm nhiệm đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, tích cực trong việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ đại biểu; chủ động nghiên cứu báo 
cáo, có những ý kiến nhận định chính xác, tích 
cực cập nhật, tìm hiểu các quy định của pháp 
luật cũng như nắm bắt thông tin và tình hình thực 
tế tại địa phương để phục vụ cho công tác của 
mình; đã bám sát các quy định của pháp luật, có 
tinh thần trách nhiệm trong việc giám sát, thẩm 
tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn. 
Như để thực hiện việc thẩm tra các báo cáo của 
UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh trình tại các kỳ họp thường lệ của 
HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã thường xuyên theo 
dõi, nắm bắt thông tin về tình hình thi hành pháp 
luật, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, tình hình 
an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính 
quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính, 
tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tình 
hình hoạt động của các cơ quan tư pháp... Qua 
hoạt động thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh và 
các ngành khối nội chính, Ban Pháp chế đã kịp 
thời kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các 
ngành tăng cường và thực hiện các giải pháp thiết 

thực để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, nhất là phổ biến pháp luật thông 
qua công tác giải quyết, xét xử các loại án; tiếp 
tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức; quan tâm củng cố, kiện toàn chính 
quyền cấp xã; thực hiện nghiêm túc các quy định 
của pháp luật về giám sát, giáo dục người bị kết 
án cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ; 
thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bồi thường 
giải phóng mặt bằng; thực hiện đúng trình tự, thủ 
tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm công 
tác tiếp công dân và đối thoại với người khiếu nại, 
tố cáo; nghiêm túc thực hiện các kết luận, quyết 
định sau thanh tra, sau giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu 
quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 
cháy, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý 
nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường, vệ 
sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
xử lý nghiêm những người vi phạm; thực hiện các 
giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị đạo 
đức đối với các chức danh tư pháp; các ngành nội 
chính thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp để 
bảo đảm giải quyết các vụ án được kịp thời, khách 
quan, toàn diện, đúng pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh chính là hoạt động 
giám sát. Trên cơ sở quy định của pháp luật, 
nghị quyết của HĐND tỉnh và tình hình thực tế 
của tỉnh, nhất là các vấn đề cử tri quan tâm, Ban 
đã lựa chọn nội dung để giám sát trực tiếp tại 
cơ sở. Trong quá trình giám sát, Ban đều phát 
huy vai trò trách nhiệm cơ quan chuyên trách 
của HĐND tỉnh, phát huy trách nhiệm của từng 
thành viên Ban, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt đến 
tận cùng vấn đề, nhất là vấn đề mang tính hạn 
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chế, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, việc đảm 
bảo an ninh trật tự và đời sống nhân dân. Trong 
năm, Ban tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề, 
06 cuộc khảo sát, giám sát thường xuyên. Cụ 
thể: Ban triển khai giám sát chuyên đề về việc 
thực hiện các quy định của pháp luật về quản 
lý đối tượng đang chấp hành án treo, cải tạo 
không giam giữ và đối tượng đang áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn. Tiến hành giám sát, khảo sát thường 
xuyên việc triển khai, thực hiện các nghị quyết 
của HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến 
nay thuộc lĩnh vực pháp chế; việc thực hiện 
Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, 
HĐND tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố; việc 
sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công 
chức và hoạt động của chính quyền địa phương 
sau điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 

các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa; việc sắp xếp, 
kiện toàn đội ngũ những người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; việc thực 
hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 
chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực 
hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế  
việc thực hiện điều động Công an chính quy đảm 
nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn 
tỉnh. Ngoài ra, Ban phối hợp cùng Thường trực, 
các Ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2020. Qua hoạt động giám sát, 
khảo sát, Ban đã chỉ ra những hạn chế, vướng 

mắc đối với các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng 
thời đối với một số nội dung còn tồn tại, Ban xem 
xét phản ánh trong báo cáo thẩm tra trình tại 
kỳ họp, đã góp phần vào việc giúp các đại biểu 
HĐND có những quyết nghị đúng khi biểu quyết 
thông qua các nghị quyết liên quan đến các cơ 
chế, chính sách sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. 
Có thể thấy, việc phát hiện ra hạn chế, tồn tại 
của cơ quan quản lý nhà nước để đưa vào báo 
cáo thẩm tra chính là yếu tố quan trọng làm nên 
chất lượng, tạo cho hoạt động giám sát của Ban 
thực sự hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, các thành 
viên Ban đã tích cực tham gia hoạt động giám 
sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh; giám sát việc 
giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến 
nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, của 
Ban Pháp chế theo quy định và khi được phân 
công; tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri 

trước và sau kỳ họp của HĐND tỉnh 
trong năm theo đúng kế hoạch và 
lịch tiếp xúc cử tri; thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ của người 
đại biểu HĐND; tham gia sinh hoạt 
tại Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo 
kế hoạch chung của Thường trực 
HĐND tỉnh... 

Có thể nói, trong năm 2020 hoạt 
động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
luôn bảo đảm đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ, các thành viên Ban 
đều có chính kiến và quan điểm rõ 
ràng về các vấn đề thuộc nội dung 
giám sát. Nhờ vậy, qua hoạt động 
thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị 
quyết, hoạt động giám sát chuyên 

đề, giám sát, khảo sát thường xuyên Ban đã có 
những nhận định, đánh giá có căn cứ pháp luật 
và sát với thực tế, chỉ ra được những hạn chế, 
bất cập chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa 
đúng quy định pháp luật. Từ đó, Ban đã có các đề 
xuất, kiến nghị xác đáng đối với các cấp, ngành 
các giải pháp khắc phục, biện pháp chấn chỉnh 
để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, 
an toàn xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

T.T

Ban Pháp chế giám sát tại cơ sở. 
Ảnh: T.T
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PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ 
TRONG 20 NĂM PHÁT TRIỂN TỈNH LÀO CAI

TRẦN XUÂN THẢO
Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
khoá VIII về xây dựng nền văn hoá Việt Nam 

tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, năm 2000 UBND 
tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 216/2000/
QĐ-UB ngày 25/7/2000 thành lập Ban chỉ đạo 
Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lào Cai. Trong suốt 
20 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện 
của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh; sự tập trung, đổi 
mới của các Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở; sự phối 
hợp của các cơ quan chức năng, ban ngành, đoàn 
thể và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của các 
tầng lớp Nhân dân phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa đã thu được nhiều kết 
quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc xây 
dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện về 
chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tạo thành sức 
mạnh tinh thần to lớn góp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn tỉnh.

Giai đoạn 2000 -2020, phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tỉnh 
Lào Cai không ngừng phát triển; gương người tốt 
việc tốt, điển hình tiên tiến được gắn kết chặt chẽ 
với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị xã hội 
của tỉnh. Thiết chế văn hoá cơ sở được đầu tư khá 
đồng bộ, đến nay, toàn tỉnh có 1.643 nhà văn hóa 
thôn, 124/152 nhà văn hóa xã; 09 trung tâm văn 
hóa - thể thao, 05 nhà văn hóa, 2 nhà thiếu nhi 

cấp huyện, 2 nhà văn hóa khu công nghiệp và 
05 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh. Trong đó 
có 1.544 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và 115 
nhà văn hóa xã được cấp thiết bị hoạt động. Trên 
1.014 đội văn nghệ và hơn 800 đội thể thao thôn 
bản được thành lập. Số lượng danh hiệu “Gia đình 
văn hoá” không ngừng tăng, năm 2000 toàn tỉnh 
có 51.636 hộ gia đình văn hoá (chiếm 44%), đến 
năm 2020 có 141.168 hộ đạt danh hiệu “Gia đình 
văn hoá” chiếm 83,7%. Tại các thôn, bản, tổ dân 
phố văn hoá, tỷ lệ số hộ gia đình văn hoá trung 
bình đạt 75% trở lên; 94% số gia đình chính sách 
được đảm bảo có mức sống trung bình trở lên; trên 

75% số hộ gia đình có 3 công trình vệ 
sinh (nước sạch - nhà tắm - nhà tiêu); 
85% số thôn, bản, tổ dân phố không 
có người nghiện ma tuý; 90% số thôn, 
bản, tổ dân phố thực hiện tốt các quy 
định về nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội. Năm 2020 toàn 
tỉnh có 1.531/1.719 khu dân cư văn 
hóa (chiếm 89,1%), tăng 77% so với 
năm 2000; có 1.473 cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 
(chiếm 92,5%), tăng 1220 cơ quan, 
đơn vị so với năm 2000. 

Phong trào xây dựng danh hiệu “Xã 
đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và 
“Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh 
đô thị” được triển khai gắn liền với 
chương trình xây dựng Nông thôn mới, 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh” và các hoạt động của 
“Năm trật tự, văn minh đô thị”. Năm 2020, toàn tỉnh 
có 127 xã đăng ký danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới” và 25 phường, thị trấn đăng ký 
danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh 
đô thị”. Thành phố Lào Cai đã công nhận 290/405 
tuyến phố văn minh, 01 tuyến phố kiểu mẫu. Đến 
nay, toàn tỉnh đã có 58/127 xã đạt chuẩn văn hóa 
nông thôn mới, chiếm 41% tổng số xã trên địa bàn 
toàn tỉnh.

Cùng với việc xây dựng một môi trường văn hóa 
truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, Lào Cai đã 
xây dựng Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập 
suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng” đã 
phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ trong 

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lào Cai. 

Ảnh: T.X.T
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việc giáo dục con, cháu. Đến nay đã có 81% số hộ 
gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 64% 
dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 85% 
khu dân cư được công nhận “Cộng đồng học tập”, 
95% đơn vị thuộc cấp xã quản lý được công nhận 
“Đơn vị học tập”. Hằng năm trên 98% trẻ em dưới 
1 tuổi tiêm đủ các loại vắc xin phòng bệnh; tỷ lệ 
trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi đã giảm đáng kể 
từ 49,2% năm 2000 xuống còn 31,9% năm 2020; 
152/152 xã có trạm y tế, các thôn, tổ dân phố có 
cán bộ y tế hoạt động lồng ghép là cộng tác viên 
dân số - kế hoạch hóa gia đình. Phong trào thi 
đua chung sức xây dựng nông thôn mới được phát 
động sâu rộng đã góp phần đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng nông thôn ngày một khang trang, diện 
mạo nông thôn khởi sắc, hình thành mô hình cảnh 
quan xanh - sạch - đẹp... Giai đoạn 2010-2020, 
toàn tỉnh đã xây dựng 41 cụm thu gom rác thải, 
933 lò đốt rác, đào được 61.766 hố rác; vận động 
nhân dân xây dựng 80.020 nhà tiêu hợp vệ sinh, 
57.099 chuồng trại... Đến nay, toàn tỉnh đã xây 
dựng được 672 câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp” 
với 21.402 thành viên, 656 hộ gia đình đạt 8 tiêu 
chí “5 không, 3 sạch”. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được 
trong 20 năm, tỉnh Lào Cai đã đưa ra mục tiêu 
cho giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo 
đó là: Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất 
lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy được sức 
mạnh tổng hợp của Nhân dân, đặc biệt là người 
dân ở nông thôn, miền núi để thực hiện phong 
trào xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất, góp 
phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 
Phấn đấu đến năm 2025 có 86% số hộ gia đình 
đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trong đó 80% 
gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu; 80% số 
thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa với chất 
lượng cao, ổn định, bền vững. Trong đó, 75% thôn, 

bản, tổ dân phố giữ vững và phát huy danh hiệu; 
95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 
hóa; trong đó 90% cơ qua, đơn vị, doanh nghiệp 
giữ vững và phát huy danh hiệu; 37,5% số người 
dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường 
xuyên; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá đạt 
chuẩn; 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá; 
100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
có câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên; 
100% khu dân cư tổ chức hiệu quả “Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc”. Chú trọng phát hiện, biểu 
dương kịp thời, nhân rộng các gương điển hình tiên 
tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, 
cách làm sáng tạo; duy trì, nâng cao chất lượng, 
tăng số lượng tin, bài cũng như xây dựng một số 
trang tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn 
kết, xây dựng đời sống văn hóa”.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian qua 
luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các 
cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền 
địa phương cùng các tầng lớp Nhân dân. Phong 
trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn 
với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua 
yêu nước khác, trở thành động lực mạnh mẽ, xây 
dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng, xóm, 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phấn đấu 
theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của dân tộc, tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong 
xây dựng và phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ 
các nội dung phong trào với thực hiện Nghị quyết 
số 33/NQ-TW “về xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước” phù hợp với điều kiện và thực 
tiễn của tỉnh Lào Cai.

                              T.X.T

Canh Tý đi qua, vượt qua khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu 
phát triển kinh tế, Lào Cai tưng bừng Tết đến

Tân Sửu bước sang, tạo đà thuận lợi, Chính quyền nhân dân 
chiến thắng dịch bệnh, Quê hương hoan hỉ Xuân sang
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TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT
NGHỊ QUYẾT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

                                                                   NGUYỄN THANH BÌNH

Trong những năm qua, đặc biệt là giai 
đoạn 2015 - 2020, tỉnh Lào Cai đã có 

những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Trong 
đó cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị và các công 
trình công cộng từng bước được đầu tư, hoàn 
thiện và phát huy hiệu quả, góp phần quan 
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ 
đời sống dân sinh. Đến nay, nhiều tuyến đường, 
phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 
đã được đặt tên. Theo quy hoạch phát triển đô 
thị, nhiều đường, phố đã và đang được xây dựng 

mới, trong đó có rất nhiều đường, phố đã xây 
dựng hoàn chỉnh, sắp xếp dân cư ổn định. Qua 
thực tế giám sát, khảo sát và đặc biệt là qua 
thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
cho thấy trong giai đoạn 2016-2021, HĐND tỉnh 
đã ban hành nhiều Nghị quyết đặt tên đường 
phố tại các huyện, thị xã, thành phố song việc 
đề nghị các Ban HĐND và các đại biểu HĐND 
tăng cường tục giám sát để việc đặt tên đường 
phố và công trình công cộng trên địa bàn toàn 
tỉnh vừa đảm bảo theo đúng quy định vừa phù 
hợp thực tế từng địa phương.

 Thực tế cho thấy, trên địa bàn một số huyện, 
thành phố còn tình trạng đường, phố chưa có 
tên tồn tại trong một thời gian dài, đã gây không 
ít khó khăn cho công tác quản lý hành chính, 
quản lý đô thị và giao dịch của nhân dân. Về các 
công trình công cộng, có bến xe, quảng trường, 
cầu, chợ, công viên đã hoàn thành và đưa vào 
sử dụng từ lâu song hiện tại vẫn chưa có tên 
gọi chính thức. Một số tên đường phố, số nhà 
trùng nhau trong cùng một phường, xã, cùng 
một tuyến đường; chưa xây dựng được đề án đặt 
tên đường phố, công trình công cộng; chưa xây 

dựng được ngân hàng tên đường phố 
khoa học, phù hợp, thống nhất cho từng 
địa phương... Nguyên nhân của một số 
tồn tại nêu trên là do một số địa phương 
tham mưu, thực hiện đặt tên đường phố 
chưa theo đúng quy định tại Nghị định 
số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế 
đặt tên, đổi tên đường, phố và công 
trình công cộng, Thông tư số 36/2006/
TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và 
công trình công cộng. Theo đó thì việc 
đặt tên đường phố được quy định cụ thể 
phải thực hiện theo nguyên tắc là lựa 
chọn một trong các tên sau: Tên địa 
danh nổi tiếng; danh từ có ý nghĩa tiêu 

biểu về chính trị, văn hoá, xã hội; tên di tích lịch 
sử - văn hoá; tên phong trào cách mạng; tên 
danh nhân. Cách đặt tên này nhằm góp phần 
giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc, 
nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng 
tự hào dân tộc, tình hữu nghị đoàn kết quốc tế. 
Biển tên đường phố có kích thước 70x40 cm 
và được đặt ở ở đầu, ở cuối đường, phố và ở 
các điểm giao nhau với đường, phố khác. Trên 
biển ghi các thông tin sau: Từ “đường” hoặc từ 
“phố” ở dòng trên, từ tên đường hoặc tên phố ở 
dòng dưới và có cỡ chữ to hơn từ “đường” hoặc 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát, thẩm tra việc 
đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát.

Ảnh: T.B



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 11 19

từ “phố”, đô thị nào có lô-gô thì thể hiện lô-gô 
mầu trắng lên góc cao bên trái biển. Đối với việc 
đánh số nhà cũng chưa được một số đơn vị, địa 
phương thực hiện theo đúng quy định tại Quyết 
định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy 
chế đánh số và gắn biển số nhà. Nếu thực hiện 
nghiêm Quy chế này sẽ góp phần giải quyết 
những vấn đề bất cập trong việc đánh số và 
quản lý số nhà cụ thể như: Việc đánh số nhà 
mặt đường và nhà trong ngõ, trong ngách được 
sử dụng dãy số tự nhiên với thứ tự từ số nhỏ 
đến số lớn. Nhà bên trái lấy số lẻ, nhà bên phải 
lấy số chẵn. Chiều đánh số nhà được thực hiện 
theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang 
Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ  Đông Nam 
sang Tây Bắc. Đối với ngõ chỉ có một đầu thông 
ra đường, phố thì lấy chiều đánh số được thực 
hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà 
cuối ngõ; số của hộ chung cư gồm bốn chữ số: 
hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị là số căn 
hộ; hai chữ số hàng nghìn và hàng trăm chỉ số 
tầng của căn hộ đó. Nếu chung cư có một cầu 
thang ở giữa, bố trí hành lang ở giữa, chiều đánh 
số căn hộ được thực hiện theo chiều quay kim 
đồng hồ, bắt đầu từ căn hộ đầu tiên phía bên trái 
của người bước lên tầng nhà đó...

Như vậy, tên đường phố ở các đô thị không 
đơn thuần để thuận tiện trong công tác quản lý 
đô thị hoặc trong cách gọi tên và nhận biết địa 
chỉ giao dịch, tăng thêm sự văn minh của đô thị 
mà mỗi tên đường, tên phố còn tích hợp nhiều 
giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống tiêu biểu 
của các danh nhân hay một vùng đất, một dân 
tộc. Qua việc giám sát, khảo sát và thẩm tra của 
Ban Văn hóa - Xã hội cho thấy còn một số bất 
cập cần sứm khắc phục. Do đó, các cơ quan 
chuyên môn khi tham mưu cho UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên đường 
phố nhất thiết phải thực hiện đúng qui định của 
việc đặt tên đường, phố tất cả các đường, phố 
phải được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được 
sử dụng ổn định thì được xem xét đặt tên; việc 
đặt tên đường, phố phải căn cứ vào vị trí, cấp 

độ, quy mô của đường phố để lựa chọn đặt tên 
cho tương xứng với ý nghĩa, tầm quan trọng của 
danh nhân, địa danh, di tích, danh thắng, sự 
kiện lịch sử, phong trào cách mạng của dân tộc; 
không để tỉnh trạng dùng tên danh nhân, tên sự 
kiện lịch sử chưa được xác định rõ ràng hoặc 
còn đang tranh cãi và các tên không có ý nghĩa 
để đặt tên đường, tên phố; ngõ, ngách thuộc 
đường, phố nên đặt theo cách: Ngõ được gọi 
theo biển số của nhà đầu ngõ; ngách được gọi 
theo biển số nhà đầu ngách.

 Đối với các Ban HDND và đại biểu HDND 
các cấp đề nghị tiếp tục giám sát việc triển khai 
thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt 
tên đường phố và các công trình công cộng trên 
địa bàn để kịp thời phát hiện và đề xuất cơ quan 
chức năng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc; riêng đối với Nghị quyết về việc đặt 
tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bát Xát, 
huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai được thông qua tại 
kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoa XV (kỳ họp cuối 
năm 2020) yêu cầu các cấp, các ngành chức 
năng thực hiện việc gắn biển tên đường, phố 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết 
có hiệu lực. Bên cạnh đó, đối với một số địa 
phương giai đoạn 2016-2021 chưa thực hiện rà 
soát đề xuất cấp có thẩm quyền đặt tên đường, 
phố đối với tuyến đường chưa có tên tồn tại 
trong một thời gian dài, công trình công cộng, 
có bến xe, quảng trường, cầu, chợ, công viên đã 
hoàn thành và đưa vào sử dụng từ lâu song hiện 
tại vẫn chưa có tên gọi chính thức, tên đường 
phố, số nhà trùng nhau trong cùng một phường, 
xã, cùng một tuyến đường đã gây không ít khó 
khăn cho công tác quản lý hành chính, quản lý 
đô thị và giao dịch của nhân dân. 

Với tốc độ phát triển như hiện nay, việc đặt, 
đổi tên phố tiếp tục là một nhu cầu bức thiết, 
song đặt tên đường, tên phố như thế nào để 
thể hiện được bề dày văn hóa của từng địa 
phương, có bản sắc riêng đòi hỏi các cấp, các 
ngành tăng cường nâng cao chất lượng đặt tên 
đường phố và công trình công cộng trên địa bàn 
toàn tỉnh.

                               N.T.B
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HĐND HUYỆN VĂN BÀN: PHÁT HUY VAI TRÒ ĐẠI DIỆN 
CHO Ý CHÍ VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN

ĐÀO HẠNH

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn 
nhưng HĐND huyện Văn Bàn đã có 

nhiều đổi mới, cải tiến trong hoạt động của 
HĐND, phát huy vai trò đại diện cho ý chí và 
nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng chức 
năng nhiệm vụ được pháp luật quy định. Đồng 
thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải 
quyết kịp thời những nhiệm vụ phát sinh giữa hai 
kỳ họp, động viên các tầng lớp nhân dân phấn 
đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết HĐND 
huyện đề ra. 

Để nâng cao chất lượng kỳ 
họp, Thường trực HĐND huyện 
đã quan tâm đến việc chuẩn bị 
các nội dung của kỳ họp. Trước 
mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND 
huyện chủ trì làm việc với UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 
các Ban HĐND huyện cùng các 
ngành liên quan thống nhất dự 
kiến nội dung, chương trình và các 
vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận 
và quyết định tại kỳ họp. Trên cơ 
sở nội dung, chương trình kỳ họp, 
Thường trực HĐND, UBND huyện 
chỉ đạo giao cho các đơn vị, các 
ngành chuẩn bị nội dung. Thường 
trực HĐND huyện chỉ đạo, điều 
hòa phối hợp với các Ban tổ chức 
hoạt động khảo sát kết quả thực 
hiện Nghị quyết về phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2020 và nắm bắt tình hình hoạt 
động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện. Phân công các Ban HĐND thẩm tra 
các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của 
UBND huyện theo lĩnh vực; hoàn thiện các báo 
cáo hoạt động, báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ 
trình, dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp. Các 
báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được gửi 
trước cho các Tổ đại biểu để thảo luận, đóng 
góp ý kiến. Chất lượng các kỳ họp được nâng 
lên thông qua việc cải tiến công tác chuẩn bị, 
phương thức điều hành. Các báo cáo tại kỳ họp 
được trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề 

trọng tâm, nhờ đó mà các đại biểu có thêm thời 
gian để thảo luận các vấn đề quan trọng. Chủ 
tọa kỳ họp đã bố trí thời gian hợp lý cho lãnh đạo 
các phòng, ban có liên quan trả lời chất vấn, giải 
trình những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. 
Trong năm, HĐND huyện đã tổ chức thành công 
03 kỳ họp (02 kỳ họp thường kỳ, 01 kỳ họp bất 
thường) thông qua 18 nghị quyết, các nội dung 
trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Hoạt động khảo sát, giám sát: Thường trực 
HĐND, các Ban HĐND huyện đã chủ động xây 

dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát, giám sát 
đảm bảo theo chức năng nhiệm vụ. Trong năm 
2020, HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề 
về công tác phòng, chống ma túy tại các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến tháng 
6/2020; Thường trực HĐND huyện tổ chức giám 
sát chuyên đề thực hiện các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện 
giai đoạn 2016 - 2019, đồng thời tổ chức 02 
cuộc khảo sát nắm tình hình hoạt động của 
HĐND các xã, thị trấn và kết quả triển khai thực 
hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 
tháng đầu năm và năm 2020. Các Ban HĐND 

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại xã Võ Lao (Văn Bàn). 

Ảnh: N.H
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huyện thực hiện 06 cuộc giám sát chuyên đề. 
Trong đó, Ban Dân tộc giám sát về giảm thiểu 
tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc triển 
khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng 
hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 
thuộc chương trình giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn huyện. Ban Pháp chế giám sát công tác 
xét xử, giải quyết các vụ việc về tranh chấp đất 
đai năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện; giám 
sát việc thực hiện nhập bù dữ liệu hộ tịch và sử 
dụng phần mềm quản lý hộ tịch năm 2019. Ban 
Kinh tế - Xã hội giám sát công tác quản lý chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường 
học; việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy 
ước ở thôn và tổ dân phố. Sau giám sát HĐND, 
Thường trực, các Ban HĐND huyện đã xây dựng 
báo cáo kết quả và tổng hợp các kiến nghị, đề 
xuất phản ánh đến UBND huyện, các cơ quan, 
đơn vị, các xã, thị trấn để đề nghị khắc phục 
kịp thời các tồn tại sau giám sát. Bên cạnh đó, 
Thường trực, các Ban HĐND huyện còn phối 
hợp cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khi đến 
giám sát tại địa phương về tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về 
đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục 
phổ thông; tham gia đoàn giám sát của Ban Văn 
hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc chuẩn bị 
các điều kiện triển khai chương trình giáo dục 
phổ thông mới trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông năm học 2020 - 2021; tham gia cùng Ban 
Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc thực 
hiện chế độ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân 
tộc thiểu số tại các xã Làng Giàng, Tân An đã 
hoàn thành chương trình nông thôn mới; tham 
gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh khảo sát việc điều động công an chính quy 
đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa 
bàn các xã Tân An và Tân Thượng. 

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 
huyện được quan tâm, Thường trực HĐND đã 
phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện 
Văn Bàn và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt 
Nam huyện tổ chức được 56 cuộc tiếp xúc cử 
tri tại các cụm xã trên địa bàn huyện với tổng 
số 3.325 đại biểu cử tri của 22 xã, thị trấn; tiếp 
thu 161 ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện các 
ý kiến sau kỳ họp 12, trước và sau kỳ họp 14 
đã được UBND huyện trả lời; các ý kiến trước 
kỳ họp 15 HĐND đã được Thường trực HĐND 
huyện gửi UBND huyện chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn giải quyết. Đối với các ý kiến thuộc 
thẩm quyền của tỉnh đã được Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh tại huyện tổng hợp và gửi UBND tỉnh tiếp 
thu, trả lời cử tri. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều 
đảm bảo dân chủ, đúng luật, qua đó đã kịp thời 
phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, 
Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế 
- xã hội và Nghị quyết kỳ họp, đồng thời thông 
báo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị từ 
các kỳ họp trước tới cử tri. Bên cạnh đó, công 
tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm 
túc; các đại biểu HĐND huyện đã tham gia đầy 
đủ các buổi tiếp công dân định kỳ theo lịch tiếp 
công dân của Thường trực HĐND huyện. Ngoài 
ra, Thường trực HĐND huyện phối hợp với lãnh 
đạo UBND huyện giải quyết tốt các vấn đề phát 
sinh giữa hai kỳ họp nhằm thực hiện thành công 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh tại địa phương... Bên cạnh những kết 
quả đạt được, hoạt động HĐND huyện vẫn còn 
những tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc 
phục, như: Công tác chuẩn bị cho kỳ họp, còn 
một số văn bản của UBND huyện gửi chậm làm 
ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban 
HĐND và thảo luận của đại biểu, Tổ đại biểu. 
Việc nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan để 
phục vụ cho công tác thẩm tra của các Ban có 
lúc còn chưa chủ động, chất lượng một số báo 
cáo thẩm tra tính phản biện chưa cao, kiến nghị 
còn chung chung; một số ý kiến kiến nghị sau 
giám sát, khảo sát và một số ý kiến kiến nghị 
của cử tri còn chậm được giải quyết...

Trong năm qua, Thường trực HĐND huyện 
Văn Bàn đã bám sát các quy định của pháp 
luật, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chủ động 
trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình 
hoạt động và triển khai thực hiện, duy trì tốt quy 
chế hoạt động, quy chế phối hợp công tác, đổi 
mới trong các hoạt động như: Tổ chức kỳ họp; 
khảo sát, giám sát; tiếp xúc cử tri; công tác tiếp 
công dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Các đại biểu 
HĐND huyện duy trì hoạt động theo luật định, 
thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến kiến 
nghị của cử tri từ đó đã phát huy tốt vai trò đại 
diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

                                   Đ.H
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MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG NĂM 2020
QUỲNH HƯƠNG

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND 
và Chương trình hoạt động năm 2020 của 

HĐND huyện, Thường trực, các Ban, các Tổ đại 
biểu và đại biểu HĐND huyện theo chức năng, 
nhiệm vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch và 
tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, 
chương trình kế hoạch đề ra.

Trong năm 2020, HĐND huyện tổ chức 05 
kỳ họp, trong đó có 02 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ 
họp chuyên đề. Để chuẩn bị nội dung phục vụ 
các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND huyện 
chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ huyện tổ chức họp xem xét, thảo 
luận thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, 
thời gian tổ chức kỳ họp, đồng thời báo cáo, xin 
ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy 
về nội dung, chương trình kỳ họp. Trên cơ sở 
dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp đã được 
thống nhất, Thường trực HĐND, UBND huyện 
chỉ đạo giao các ngành chuẩn bị nội dung, tài 
liệu kỳ họp; kịp thời gửi báo cáo, tờ trình, dự 
thảo nghị quyết để các Ban thẩm tra, các đại 
biểu nghiên cứu thảo luận. Việc triệu tập kỳ họp, 
dự kiến chương trình và tài liệu kỳ họp được 
Thường trực HĐND huyện chỉ đạo gửi đến đại 
biểu HĐND đảm bảo về thời gian; các tài liệu 
được đăng tải cổng Thông tin điện tử huyện, 
trên phần mềm VNPT- ioffice giúp đại biểu 
thuận lợi trong việc khai thác, nghiên cứu, thảo 
luận. Hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND huyện 
tổ chức thảo luận tham gia ý kiến vào các báo 
cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tổng hợp, tiếp 
thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp.

Nội dung, chương trình các kỳ họp được sắp 
xếp khoa học, phù hợp; công tác điều hành, tổ 
chức kỳ họp được Thường trực thực hiện đúng 
nguyên tắc, đảm bảo thời gian, nội dung chương 
trình; kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho các 
Tổ đại biểu và đại biểu thảo luận, chất vấn các 
phòng, ban có liên quan. Các Ban HĐND huyện 
đã chủ động nghiên cứu, thẩm tra, tham gia ý 
kiến đối với cơ quan soạn thảo, do vậy các Nghị 
quyết của HĐND huyện được ban hành đều đảm 

bảo đúng quy trình, phù hợp với yêu cầu của 
thực tiễn, tạo được sự đồng thuận giữa cơ quan 
soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Dự thảo nghị 
quyết được các đại biểu tập trung nghiên cứu, 
thảo luận về cơ chế chính sách, nguồn lực thực 
hiện, tính khả thi, sự phù hợp... đã thông qua 24 
Nghị quyết, sau các kỳ họp, Thường trực đã chỉ 
đạo các Tổ đại biểu phối hợp với Ban thường 
trực Ủy ban MTTQ huyện, Thường trực HĐND 
các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo 
kết quả kỳ họp và tuyên truyền các Nghị quyết 
của HĐND huyện đến nhân dân. 

Năm 2020, HĐND, Thường trực, các Ban, 
các Tổ đại biểu HĐND huyện đã triển khai 
xây dựng, ban hành các kế hoạch giám sát và 
tổ chức giám sát các nội dung đảm bảo theo 
chương trình đã đề ra; Thường trực đã chỉ đạo, 
điều hòa các hoạt động giám sát giữa Thường 
trực HĐND huyện với các Ban, các Tổ đại biểu 
HĐND; Các Ban tích cực tham gia các hoạt 
động giám sát của Ủy ban MTTQ huyện. Đồng 
thời với việc giám sát thường xuyên việc triển 
khai, chấp hành nghị quyết của HĐND huyện, 
việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 
UBND huyện, ban hành nghị quyết của HĐND 
cấp xã, thị trấn, việc giải quyết ý kiến kiến nghị 
của cử tri, kiến nghị sau giám sát... Thường trực 
HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện 
đã tổ chức giám sát các chuyên đề về việc tiếp 
thu, trả lời giải quyết các ý kiến kiến nghị chưa 
được giải quyết  từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp 
thứ 7 HĐND huyện; các kiến nghị sau giám sát 
của Thường trực, các Ban HĐND huyện từ đầu 
nhiệm kỳ đến hết năm 2019; việc triển khai, 
thực hiện Đề án “Xây dựng làng văn hóa, bảo 
tồn và phát huy văn hóa truyền thống phục vụ 
phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 của Ban 
chấp hành Đảng bộ huyện Mường Khương khóa 
XXIII. Khảo sát 02 chuyên đề về tình hình hoạt 
động của HĐND các xã, thị trấn giai đoạn từ 
01/01/2019 đến hết tháng 31/01/2020; Công tác 
công tác thu, quản lý, sử dụng học phí, kinh phí 
từ nguồn thu xã hội hóa giáo dục trong các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn thị trấn Mường Khương. 
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Các Ban giám sát, khảo sát được 21 chuyên 
đề; các Tổ đại biểu giám sát 07 chuyên đề... 
Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, 
các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đạt chất 
lượng, hiệu quả.

Công tác thẩm tra được triển khai đúng quy 
trình, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, phối 
hợp với các Ban, Thành viên Thường trực HĐND 
huyện xem xét cho ý kiến thỏa thuận đối với 06 
tờ trình theo đề nghị của UBND huyện về điều 
chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc kế 
hoạch đầu tư công, giai đoạn 2016 -2020; thỏa 
thuận bổ sung dự toán 
ngân sách huyện năm 
2020; thông qua Đồ án 
quy hoạch điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng 
trung tâm huyện Mường 
Khương bổ sung danh 
mục các công trình đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025. 

Về hoạt động tiếp 
xúc cử tri, các Tổ đại 
biểu HĐND huyện đã 
thực hiện nghiêm túc kế 
hoạch tiếp xúc cử tri; chủ 
động phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam, chính 
quyền địa phương thường 
xuyên đổi mới phương 
thức, nội dung tiếp xúc cử 
tri theo chuyên đề, lĩnh vực; đã tổ chức được 28 
cuộc tiếp xúc tại 16 xã, thị trấn với tổng số có 
208 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được gửi đến 
các cơ quan của tỉnh, huyện. Thường trực, các 
Ban HĐND huyện đã thực hiện, duy trì lịch tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân, xem xét theo trình tự, chuyển 
đến cấp có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc việc 
trả lời giải quyết của các cơ quan chuyên môn 
theo quy định; đã tiếp 30 lượt công dân, tiếp 
nhận 03 đơn của công dân đã được Thường 
trực, các Ban chuyển đến các cơ quan chức 
năng giải quyết...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động HĐND vẫn còn một số hạn chế như: Công 

tác chuấn bị cho kỳ họp đã được Thường trực 
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, chỉ 
đạo triển khai từ sớm nhưng vẫn còn một số tờ 
trình của UBND huyện gửi chậm, phần nào ảnh 
hưởng đến việc nghiên cứu, thẩm tra, thảo luận 
của đại biểu, Tổ đại biểu, Ban HĐND; công tác 
tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của HĐND 
huyện đến các cấp ở cơ sở vẫn còn chậm, chưa 
sâu rộng; chất lượng tổng hợp một số kiến nghị, 
đề xuất của cử tri chưa thật cụ thể, còn lặp đi 
lặp lại nhiều lần về một nội dung trong khi nội 
dung kiến nghị đã được cấp chính quyền trả lời; 

báo cáo tiếp thu giải quyết các ý kiến kiến nghị 
cử tri của một số cơ quan, đơn vị liên quan còn 
chung chung; một số ý kiến kiến nghị sau giám 
sát chuyên đề của Thường trực, các Ban, Tổ đại 
biểu HĐND, huyện tiến độ giải quyết còn chậm; 
một số đại biểu HĐND hoạt động không chuyên 
trách chưa dành nhiều thời gian tham gia vào 
hoạt động HĐND...

Có thể thấy, năm 2020 HĐND huyện Mường 
Khương đã triển khai, thực hiện đúng chức 
năng, nhiệm vụ theo luật định, có nhiều đổi mới, 
cải tiến trong hoạt động, luôn thể hiện tốt vai trò 
là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

                     Q.H

Tiếp xúc cử tri 2 cấp tỉnh, huyện 
tại xã Tả Gia Khâu (huyện Mường Khương). 

Ảnh: Hoàng Linh
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ
SAU GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

VỀ NHU CẦU VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA
ĐẶNG VĂN HỢP 

Trưởng Ban Dân tộc HĐND thành phố Lào Cai

Thực hiện quyết định của Thường trực 
HĐND thành phố Lào Cai về giám sát kết 

quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường 
trực HĐND thành phố về nhu cầu và hiệu quả đầu 
tư xây dựng các thiết chế văn hóa giai đoạn 2015-
2019. Trong quý IV/2020, Thường trực HĐND 
thành phố đã triển triển khai giám sát 
trực tiếp tại các xã, phường: Cốc Lếu, 
Lào Cai, Kim Tân, Bắc Cường và cơ 
quan phòng Tài chính - Kế hoạch, 
phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao 
và giám sát thông qua báo cáo đối với 
UBND các xã phường còn lại. Qua 
giám sát, Đoàn giám sát đã đánh giá 
kết quả đạt được và chỉ ra những bất 
cập, tồn tại có liên quan đến cuộc 
giám sát hiệu quả đầu tư xây dựng các 
thiết chế văn hóa trên địa bàn thành 
phố Lào Cai giai đoạn 2015-2019 và 
đề nghị UBND thành phố chỉ đạo khắc 
phục các tồn tại, hạn chế trong triển 
khai thực hiện trong giai đoạn tới. 

 Thực hiện giám sát hiệu quả đầu 
tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên 
địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 
2015-2019, được Thường trực HĐND 
thành phố tổ chức vào quý III/2019, 
sau giám sát Thường trực HĐND thành phố đã 
chỉ ra các bất cập, tồn tại, hạn chế và có 10 ý 
kiến, kiến nghị với UBND thành phố chỉ đạo các 
cơ quan chức năng và UBND các xã, phường 
khắc phục các tồn tại có liên quan đến việc quy 
hoạch, thực thi các thiết chế văn hóa trên địa bàn 
thành phố Lào Cai. Qua việc tái giám sát cho thấy 
cơ bản 10/10 ý kiến, kiến nghị đã được UBND 
thành phố chỉ đạo khắc phục, điển hình như: Ý 
kiến có liên quan đến quy hoạch và điều chỉnh 
quy hoạch, đã được UBND thành phố báo cáo với 
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến 
làm việc với Thành ủy thành phố và UBND tỉnh 
đã có kết luận, thông báo về phương án sắp xếp, 
đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa theo hướng liên 
tổ, liên khu dân cư tại các phường, theo phương 
án sẽ nâng cấp, xây dựng mới 35 nhà văn hóa đa 
chức năng chủ yếu từ nguồn ngân sách của nhà 

nước và giữ nguyên vị trí 44 nhà văn hóa còn lại, 
như vậy về quy hoạch, xây dựng các nhà văn hóa 
xã, phường và tổ dân phố đã cơ bản được đáp 
ứng trong giai đoạn tới. Ý kiến về đề nghị UBND 
thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa tham mưu chỉ 
đạo UBND các xã, phường rà soát thiết chế văn 

hóa tại các nhà văn hóa, điểm văn hóa còn thiếu 
hoặc chưa đồng bộ để đề nghị hỗ trợ trang thiết bị 
cho 42 nhà văn hóa trên địa bàn các xã, phường.
Qua giám sát 42 nhà văn hóa đã được cấp mỗi 
nhà 01 bộ theo kế hoạch trang cấp của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; các trang thiết bị 
như bàn ghế, bục phát biểu cho các nhà văn hóa 
được thực hiện xã hội hóa để trang sắm, đảm bảo 
có đủ cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa phục 
vụ chung cho các hoạt động thôn, tổ dân phố. Ý 
kiến đề nghị xem xét việc Ban quản lý các nhà 
văn hóa, điểm văn hóa sử dụng mặt bằng sân để 
trông giữ xe phải được quản lý chặt chẽ để tạo 
nguồn thu phục vụ cho mua sắm trang thiết bị 
nhà văn hóa và không làm cản trở đến các hoạt 
động chung; ý kiến đã được UBND thành phố chỉ 
đạo kiểm tra, xem xét. Tuy nhiên, qua giám sát 
của Thường trực HĐND thành phố cho thấy việc 
quản lý chưa chặt chẽ, chưa có quy định cụ thể về 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố phối hợp
Thường trực HĐND thành phố giám sát tại xã Hợp Thành. 

Ảnh: Thanh Bình
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cho thuê mặt bằng nhà văn hóa để sử dụng vào 
mục đích tạo nguồn thu, tuy nhiên hoạt động cho 
thuê mặt bằng nhà văn hóa tại một số tổ dân phố 
đang mang lại hiệu quả, tạo nguồn thu để duy tu, 
bảo dưỡng, đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ 
cho hoạt động nhà văn hóa. Theo đó, Đoàn giám 
sát tiếp tục đề nghị quản lý việc thực hiện dịch 
vụ đối với các nhà văn hóa cần được thực hiện 
theo đúng quy định. Đối với kiến nghị UBND các 
xã, phường tăng cường quản lý các nhà văn hóa 
theo đúng quy định, đảm bảo trang sắm cơ sở vật 
chất để phục vụ cho hoạt động chung; ý kiến đã 
cơ bản được UBND các xã, phường chỉ đạo xây 
dựng, thực hiện xã hội hóa kinh phí xây dựng, 
trang sắm trang thiết bị các nhà văn hóa, kết hợp 
với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân 
tộc, một số nhà văn hóa đã xây dựng được nội 
quy, quy chế hoạt động và niêm yết công khai tại 
các điểm văn hóa; công tác thu, chi đóng góp của 
nhân dân để xây dựng nhà văn hóa, các câu lạc 
bộ cơ bản được thực hiện công khai minh bạch; tổ 
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao thường xuyên, đặc biệt là các khu dân cư 
thuộc các phường trung tâm thành phố đã được 
nhân dân khai thác sử dụng hiệu quả...

Qua việc tái giám sát, Thường trực HĐND 
thành phố cũng chỉ ra những ý kiến kiến nghị của 
Đoàn giám sát chưa được UBND thành phố chỉ 
đạo giải quyết triệt để, điển hình như: Công tác rà 
soát, lập quy hoạch về hệ thống thiết chế văn hóa 
trình tỉnh phê duyệt chậm thực hiện, điển hình 
như trên địa bàn phường Bắc Cường, hiện tại có 
trên 4.000 hộ dân, chưa kể nhiều tuyến phố còn 
có khoảng 2.000 lô đất chưa được xây dựng, dự 
kiến đến năm 2.025 nếu được xây dựng lấp đầy 
sẽ có khoảng 6.000 hộ dân, nhưng quy hoạch 
hiện tại chỉ đáp ứng 06 nhà văn hóa hoặc quy 
hoạch 01 nhà văn hóa phục vụ cho 07 tổ dân 
phố, với gần 1.400 hộ tham gia sinh hoạt, còn 

khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động chung. 
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
tại các điểm nhà văn hóa chưa được thực hiện, 
hiện nay hầu hết các nhà văn hóa, điểm văn hóa 
chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì 
vậy khó khăn cho công tác thiết kế, xây dựng 
và sửa chữa nâng cấp. Một số điểm quy hoạch 
nhà văn hóa như thôn Làng Đen xã Đồng Tuyển 
(nay thuộc phường Duyên Hải), người dân chưa 
chấp thuận chủ trương quy hoạch theo phương 
án UBND phường đề ra vì liên quan đến thu hồi 
đất, giải phóng mặt bằng. Công tác chỉ đạo điều 
hành quản lý, tổ chức các hoạt động ở một số nhà 
văn hóa của xã, phường chưa được sâu sát, chưa 
đúng quy định… Theo đó, Thường trực HĐND 
thành phố tiếp tục kiến nghị với UBND thành phố 
chủ động rà soát các phương án quy hoạch mạng 
lưới nhà văn hóa đảm bảo chặt chẽ, quan tâm quỹ 
đất để bố trí xây dựng nhà văn hóa phù hợp tại 
các tổ dân phố theo quy hoạch mới. Xem xét thực 
hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất đối với các điểm nhà văn hóa đã xây dựng 
và trong kế hoạch xây dựng, để quản lý công tác 
quy hoạch, xây dựng nhà văn hóa theo đúng quy 
định. Đề nghị UBND các xã, phường chủ động 
lựa chọn những người có trách nhiệm để giao 
nhiệm vụ quản lý nhà văn hóa, đảm bảo khai 
thác, sử dụng đúng mục đích; đối với các nhà văn 
hóa được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 
cần thực hiện công khai dân chủ trước nhân dân. 
Giải quyết kịp thời các vướng mắc về quy hoạch 
nhà văn hóa tại những điểm chưa được nhân dân 
đồng thuận… Thường trực HĐND thành phố cũng 
đề nghị UBND thành phố khắc phục các tồn tại 
mà Thường trực HĐND thành phố đã chỉ ra và có 
báo cáo về thường trực HĐND đầu năm 2021.

                            Đ.V.H

đề án, quản lý tốt công tác môi trường trong khu 
kinh tế.  

Thứ ba, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức 
năng thường xuyên rà soát các dự án đầu tư tại 
các khu, cụm công nghiệp của tỉnh thuộc phạm 
vi đơn vị quản lý, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh 

biện pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, 
chưa triển khai đầu tư, các dự án không đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở kết quả giám sát của Thường trực 
HĐND tỉnh, với tầm quan trọng của Khu kinh 
tế Lào Cai, đặc biệt là thương mại cửa khẩu, 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai Khóa XVI 
nhiệm kỳ 2021-2025 đã ban hành Đề án Phát 
triển dịch vụ, kinh tế cửa khẩu Lào Cai giai đoạn 
2021-2025. 

                                                                                                          B.K.H

 CẦN CÓ GIẢI PHÁP...
(Tiếp theo trang 9)
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Bộ máy giúp việc của HĐND cấp tỉnh: 

CƠ CẤU TỔ CHỨC DỰA TRÊN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHẢI ĐẢM NHẬN  
HOÀNG LAN

Hoạt động của HĐND có hiệu quả tương 
thích với sự đóng góp về trí tuệ và công 

sức của đội ngũ tham mưu, phục vụ. Đánh giá 
thực trạng hoạt động của bộ máy giúp việc của 
HĐND cấp tỉnh cần bám sát vào các chức năng, 
nhiệm vụ của HĐND và được phân chia thành 
các nhóm công việc. Trên cơ sở đó, quá trình 
xây dựng Nghị quyết thành lập và quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, nên căn 
cứ vào khối lượng công việc thực tế phải đảm 
nhiệm làm tiêu chí xây dựng cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng, đáp ứng được yêu cầu tham mưu, 
phục vụ HĐND hoàn thành tốt các nhiệm vụ. 

Về cơ bản, bộ máy phục vụ của HĐND 
đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho 
HĐND, các cơ quan của HĐND và từng đại biểu 
HĐND triển khai nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật và chương trình hoạt động của HĐND; 
bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức 
phục vụ hoạt động của HĐND và các đại biểu 
HĐND, đặc biệt là trong thực hiện chức năng 
giám sát và quyết định.

Kho kiến thức, kinh nghiệm để đại biểu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoạt động tham mưu, phục vụ kỳ họp HĐND 
là những nhiệm vụ trọng tâm mà bộ máy giúp 
việc phải thực hiện từ trước, trong và sau kỳ 
họp. Quá trình xây dựng chương trình kỳ họp, 
bộ máy giúp việc của HĐND luôn bám sát ý 
kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND, tìm hiểu 
các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu 
lực, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, 
thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan 
giúp việc cho UBND, UBMTTQ và các cơ quan 
hữu quan; giúp HĐND làm tốt công tác thông tin 
chương trình, nội dung của kỳ họp. Vai trò của 
bộ máy giúp việc HĐND cấp tỉnh còn được thể 
hiện thông qua thẩm quyền ký văn bản thông 
báo ý kiến, kết luận của Thường trực HĐND cấp 
tỉnh; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn 
vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm 
vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân 
cung cấp thông tin, tài liệu cho HĐND, Thường 
trực, Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND.

Hiện nay, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương không có chức danh Thư ký kỳ họp. 
Theo Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 
3.6.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng 
dẫn một số nội dung Kỳ họp thứ Nhất HĐND 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác thư ký kỳ họp 
HĐND cấp tỉnh giao cho Văn phòng HĐND thực 
hiện. Do vậy, nhiệm vụ phục vụ kỳ họp của bộ 
máy giúp việc HĐND cấp tỉnh phải đảm nhiệm 
nhiều hơn trước.

Trong ban hành nghị quyết để quyết định 
các vấn đề quan trọng của địa phương cũng 
như các hoạt động khác của HĐND, bộ máy 
giúp việc đóng vai trò quan trọng: Dưới giác độ 
là cơ quan tham mưu cho HĐND là trách nhiệm 
cung cấp thông tin về nội dung những vấn đề 
liên quan đến các dự thảo nghị quyết; dự thảo ý 
kiến, phân tích và đề xuất vấn đề để xin ý kiến 
các cơ quan, tổ chức hữu quan. Dưới giác độ 
là cơ quan phục vụ của HĐND, bộ máy giúp 
việc có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền các dự 
thảo nghị quyết đó đến đông đảo Nhân dân và 
cử tri được biết để tham gia ý kiến, tập hợp các 
ý kiến của các cơ quan, cá nhân; bảo đảm các 
nguồn lực phục vụ hoạt động của HĐND về tài 
chính, phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật để 
tiến hành khảo sát, thẩm tra dự thảo nghị quyết; 
thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ…

Với đặc thù chủ thể được giúp việc là các 
đại biểu HĐND, là chính khách nhưng chỉ hoạt 
động theo nhiệm kỳ 5 năm, với số lượng tái cử 
khoảng từ 30 - 35%, số còn lại là đại biểu ứng 
cử lần đầu, chưa kể đến việc có sự thay đổi các 
đại biểu chuyên trách của HĐND trong 1 nhiệm 
kỳ. Trong khi đó, bộ máy tham mưu, phục vụ 
là cơ quan hành chính, hoạt động liên tục, ổn 
định, đội ngũ này có nhiều kinh nghiệm thực 
tiễn trong hoạt động của cơ quan dân cử và 
chính họ sẽ là người truyền lại kiến thức, kinh 
nghiệm giúp HĐND, các đại biểu HĐND hoàn 
thành tốt nhiệm vụ.

Để giúp HĐND ban hành nghị quyết của 
HĐND, trước các kỳ họp HĐND, Văn phòng 
HĐND cấp tỉnh đã tham mưu, giúp các Ban của 
HĐND thẩm tra dự thảo các nghị quyết. Các dự 
thảo nghị quyết khi đưa đi xin ý kiến của các cơ 
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quan được bộ máy giúp việc tổng hợp đầy đủ, 
xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến gửi Thường 
trực HĐND xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, 
bộ máy tham mưu, phục vụ đã nghiên cứu, thu 
thập thông tin liên quan đến nội dung của các 
dự thảo nghị quyết giúp các đại biểu HĐND 
nắm được thông tin đa dạng, góp phần không 
nhỏ vào việc nâng cao ý kiến của các đại biểu 
HĐND trong quá trình tham gia phát biểu ý kiến 
và biểu quyết thông qua nghị quyết. Sau khi các 
nghị quyết được ban hành, bộ máy giúp việc đã 
giúp HĐND các cấp áp dụng nhiều biện pháp 
để tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết 
đến với người dân.

Thường xuyên, chi tiết và bám sát cơ 
sở hơn

Công tác phục vụ các đoàn giám sát giữa hai 
kỳ họp của Thường trực, các Ban của HĐND là 
công việc thường xuyên của bộ máy giúp việc 
HĐND. Để giúp việc các đoàn giám sát giữa 
hai kỳ họp, bộ máy tham mưu, phục vụ phải lên 
chương trình, kế hoạch, liên hệ với các thành 
viên đoàn giám sát, làm đầu mối để thống nhất 
với cơ sở giám sát về thời gian, địa điểm, nội 
dung giám sát. Đồng thời, bảo đảm yêu cầu 
về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại trong quá 
trình giám sát. Trước khi tiến hành giám sát, 
bộ máy giúp việc phải nghiên cứu, tập hợp tài 
liệu để cung cấp cho các thành viên đoàn giám 
sát. Quá trình giám sát, công chức được trực 
tiếp giao nhiệm vụ phục vụ đoàn giám sát phải 
ghi chép để dự thảo kết luận của Trưởng đoàn, 
giúp Trưởng đoàn xin ý kiến các thành viên, 
liên hệ với các cơ quan chức năng để thống 

nhất biện pháp xử lý. Qua theo dõi kết quả thực 
hiện các kiến nghị sau giám sát, bộ máy giúp 
việc đã kịp thời báo cáo chủ thể giám sát để tái 
giám sát. Qua đó, đã giải quyết triệt để những 
sai phạm trong hoạt động của cơ quan, tổ chức 
bị giám sát.

Thông thường, các đoàn giám sát của 
HĐND, các cơ quan của HĐND cấp tỉnh có 1-2 
chuyên viên vừa phải làm công tác tham mưu, 
vừa làm công tác hậu cần, từ phương tiện đi lại 
đến liên hệ... Trong khi đó, Luật Hoạt động giám 
sát của Quốc hội và HĐND quy định Tổ đại biểu 
HĐND có quyền giám sát. Do vậy, yêu cầu đối 
với bộ máy tham mưu, phục vụ cho HĐND cấp 
tỉnh phải thường xuyên, chi tiết và bám sát cơ 
sở hơn trước.

Có thể nói, giám sát là hoạt động cần đầu 
tư nhiều thời gian, công sức cũng như trí tuệ 
của không chỉ riêng đại biểu HĐND mà với cả 
đội ngũ giúp việc cho HĐND. Thực tế hiện nay, 
công chức trực tiếp giúp việc cho HĐND còn ít 
về số lượng, trình độ chuyên môn chưa đồng 
đều, còn có tỷ lệ công chức chưa có nhiều kinh 
nghiệm trong công tác dân cử. Mặt khác, hoạt 
động giám sát của HĐND được thực hiện trên 
tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, 
văn hóa - xã hội… Trong khi đó, chuyên môn của 
cán bộ, công chức chỉ hạn chế ở một số chuyên 
ngành nhất định. Vì vậy, chất lượng tham mưu 
trong công tác phục vụ giám sát chưa cao. Đặc 
biệt, đối với các cuộc giám sát chuyên ngành, 
chất lượng tham mưu của cơ quan giúp việc cho 
HĐND chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân

khăn trong dịp tết Nguyên đán, với tổng số tiền 
hơn 200 triệu đồng; vận động nhà tài trợ, các 
nhà hảo tâm ủng hộ các học sinh nhân dịp khai 
giảng năm học mới, tặng quà Trung tâm bảo 
trợ xã hội tỉnh nhân dịp Tết trung thu, ủng hộ 
chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân 
chất độc da cam” nhân dịp Tết cổ truyền dân 
tộc, tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng; vận động các 
nhà hảo tâm ủng hộ được 1.000 chiếc chăn ấm, 
1.600 áo ấm cho học sinh vùng cao khó khăn 
trong tỉnh, xây dựng 12 phòng học cho 05 điểm 

trường vùng khó khăn; tặng 133 chiếc xe đạp 
cho học sinh vượt khó; 60 chiếc máy tính cầm 
tay... Nhìn chung, trong nhiệm kỳ khoá XIV, Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy định của 
Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của 
ĐBQH và Đoàn ĐBQH; bám sát nội dung lãnh 
đạo của Đảng đoàn Quốc hội, các Nghị quyết 
của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 
khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần 
đoàn kết và dân chủ, các ĐBQH tích cực, trách 
nhiệm tham gia trên các lĩnh vực hoạt động, hoàn 
thành tốt chức trách, nhiệm vụ của ĐBQH, gương 
mẫu nơi công tác và cư trú, được cử tri các dân 
tộc trong tỉnh tin tưởng, đóng góp vào sự thành 
công của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV. 

                                   G.T.B

MỘT SỐ KẾT QUẢ...
(Tiếp theo trang 7)
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TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở LÀO CAI
PHƯƠNG LINH

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với phát triển du lịch ở Lào Cai trong giai đoạn 
2010-2020 không những tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch mà còn góp phần tích cực thực hiện tiêu 
chí số 14.3 “Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo” trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tạo động lực cho phát triển du lịch
Là một lao động nông thôn, Anh Vàng A Bình, 

sinh năm 1993, thôn Nậm Cậy, xã Bản Liền, huyện 
Bắc Hà cho biết: Năm 2019, được sự hỗ trợ từ Dự 
án Great “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng 
cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát 
triển du lịch” anh được hỗ trợ vay vốn để đầu tư 
phát triển du lịch cộng đồng; đồng thời, thông qua 
các lớp tập huấn, đào tạo về kiến thức du lịch tại 
huyện, anh Vàng A Bình và một số hộ trong thôn 

đã được tiếp thu, nắm vững các kỹ năng làm du 
lịch cộng đồng. Đến nay mặc dù mới đón được hơn 
60 đoàn khách do chịu ảnh hưởng lớn của dịch 
bệnh Covid 19, thu nhập chưa được nhiều. Nhưng 
gia đình anh vẫn là hộ tiêu biểu của thôn và xã 
trong phát triển mô hình du lịch homestay gắn với 
trồng chè hữu cơ (gia đình anh có trên 12 ha cây 
chè Shan). Vàng A Bình lạc quan tin tưởng về mô 
hình du lịch homestay của gia đình và địa phương 
sẽ ngày càng phát triển, bởi với kiến thức được đào 
tạo về du lịch cộng đồng và đầu tư đúng hướng 
cùng với việc Bản Liền được huyện Bắc Hà phê 
duyệt là vùng trọng điểm du lịch, chắc chắn du lịch 
cộng đồng Bản Liền ngày càng khởi sắc.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp sau 
khi tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn áp dụng kiến thức được học vào phát triển 
kinh doanh du lịch - dịch vụ, phát huy thế mạnh, 
tiềm năng du lịch ở địa phương. Ông Đinh Văn Thơ, 
Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội 
tỉnh cho biết: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện 
Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo 
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của 
Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự chung tay của 
các cấp chính quyền, đến nay đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn đã có sự thay đổi 
về chất; bởi thông qua công tác này 
đã thay đổi căn bản nhận thức của 
tầng lớp nhân dân về hiệu quả công 
tác đào tạo nghề gắn với giải quyết 
việc làm sau đào tạo, nhất là đào tạo 
nghề trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ.

Theo ông Hoàng Quang Đạt, 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào 
Cai, nắm bắt được nhu cầu của các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực du lịch - dịch vụ trên địa bàn 
ngày càng quan tâm tuyển dụng và 
có chế độ đãi ngộ tương xứng đối 
với lao động đã qua đào tạo, có tay 
nghề cao nhằm phát triển bền vững 
như: Tập đoàn Sun group, Khách sạn 
Quốc tế Aristo, Khách sạn Amazing 
Sapa... Trường Cao đẳng Lào Cai và 
một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tập trung đào tạo 
các ngành nghề phục vụ phát triển du lịch như: 
Kỹ năng Du lịch cộng đồng; nghiệp vụ hướng 
dẫn du lịch; Nghiệp vụ về khách sạn, pha chế 
đồ uống, chế biến thực phẩm... nhằm đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu lao động từ lĩnh vực nông-
lâm-ngư nghiệp sang lĩnh vực du lịch - dịch vụ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Lào 
Cai là một trong 6 tỉnh Tây Bắc đứng đầu về phát 
triển phát triển du lịch, bởi vậy việc đào tạo, bồi 
dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động du lịch cộng 
đồng cho lao động nông thôn nhằm phát triển du 
lịch cộng đồng luôn được chú trọng và thực hiện 
có hiệu quả. Năm 2015, toàn tỉnh mới có 180 hộ 
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Giờ thực hành nghiệp vụ bàn
của sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai.
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kinh doanh dịch vụ nhà có phòng cho khách thuê 
(homestay) với khoảng 600 lao động nông thôn 
gần như chưa được đào tạo về nghề du lịch; hiện 
nay toàn tỉnh đã có gần 400 homestay với trên 
2 nghìn lao động nông thôn đã được đào tạo tập 
huấn về nghề du lịch để nâng cao chất lượng dịch 
vụ phục vụ khách du lịch. Triển khai thực hiện Dự 
án Great “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng 
cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát 
triển du lịch”, đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đã đào tạo bồi dưỡng cho hơn 100 hướng dẫn 
viên tại điểm ở Sa Pa, Bắc Hà và Bát Xát.

Thống kê cho thấy, giai đoạn 2010 - 2020 (đến 
hết năm 2020, Lào Cai có hơn 454 nghìn người 
trong độ tuổi lao động), toàn tỉnh có gần 121 nghìn 
lao động nông thôn được học nghề, tăng 13,6% so 
kế hoạch Đề án, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua 
đào tạo nghề chung của toàn tỉnh từ 27,8% năm 
2010 lên 56,89% năm 2020, tăng 29% so với với 
năm 2010. Trong đó, có gần 34 nghìn lao động 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn đối với trình độ sơ cấp và 
dạy nghề dưới 3 tháng cho hơn 100 ngành/nghề 
với tổng kinh phí trên 82 tỷ đồng (riêng lĩnh vực 
du lịch - dịch vụ đã chiếm tới 20%). Hiệu quả lớn 
nhất trong việc đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn là đã góp phần chuyển biến nhận thức của 
các cấp chính quyền địa phương về công tác giáo 
dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; giúp cho 
người lao động nông thôn là người dân tộc thiểu 
số nhận thức đúng về việc học nghề để có trình 
độ tay nghề nhất định. Đặc biệt, họ còn được cung 
cấp những kiến thức về hội nhập kinh tế, về các 
tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm, cách bảo 
vệ môi trường và kiến thức về khởi nghiệp… Kết 
quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
đã góp phần tích thực hiện tiêu chí số 14.3 “Tỷ lệ 
lao động có việc làm qua đào tạo” trong Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới đối với 54 xã trong 
tỉnh về đích nông thôn mới.

Duy trì bền vững
Thực tế hiện nay cho thấy, một trong những 

khó khăn trong công tác đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn gắn với phát triển du lịch đó là lao 
động có kỹ năng nghề du lịch còn hạn chế về trình 
độ ngoại ngữ, khả năng  giao tiếp, các kỹ năng 
nghề nghiệp chưa đạt chuẩn quốc tế… Quy mô 
phát triển các ngành nghề trong lĩnh vực du lịch 
thiếu đồng bộ, đăc biệt là nguồn lao động chuyên 
nghiệp, chất lượng cao; nguồn vốn vay tín dụng 
cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh ở 
khu vực nông thôn để phát triển du lịch còn hạn 
chế. Tâm lý xã hội vẫn còn chú trọng việc học đại 
học, coi việc học nghề chưa phải là chỗ dựa vững 
chắc đối với việc lập nghiệp, tìm việc làm và tự tạo 
việc làm ổn định lâu dài của người lao động.

Với mục tiêu đến năm 2025, Lào Cai đón 10 
triệu lượt khách, tổng thu về du lịch đạt 45 nghìn 
tỷ đồng, Lào Cai trở thành trọng điểm du lịch của 
vùng Tây Bắc và phát triển Sa Pa thành Khu du 
lịch quốc gia mang tầm quốc tế. Vì vậy, nhu cầu 
nhân lực ngành du lịch sẽ ngày càng tăng cả về số 
lượng và chất lượng. Dự báo nhu cầu từ nay đến 
năm 2025 ngành du lịch cần khoảng 52 nghìn lao 
động, đặc biệt là đội ngũ lao động nông thôn qua 
đào tạo, Lào Cai sẽ đào tạo mới cho trên 19 nghìn 
lao động các nhóm nghề du lịch - dịch vụ.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Phó giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đinh 
Văn Thơ cho biết, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị 
liên quan chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề tổ chức 
đánh giá hiệu quả những chương trình đào tạo đã 
ban hành, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo nghề 
lao động nông thôn, trong đó chú trọng kế hoạch 
đào tào nghề du lịch sát với nhu cầu thị trường lao 
động. Các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục rà 
soát nhu cầu học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp 
theo hướng gắn với đề án tái cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp của địa phương và quy hoạch xã nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp 
với yêu cầu sản xuất; đẩy mạnh hỗ trợ lao động 
nông thôn khi học nghề; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát công tác đào tạo nghề. 

Đặc biệt, các địa phương trong tỉnh, nhất là 
những vùng trọng điểm du lịch của tỉnh cần đẩy 
mạnh đào tạo nghề lao động nông thôn gắn 
với phát triển du lịch nhằm khai thác tối đa các 
nguồn lực sẵn có. Đầu tư kinh phí đồng bộ, hỗ trợ 
về đào tạo nhân lực và tạo việc làm ổn định cho 
lao động theo các tuyến du lịch của địa phương. 
Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan hỗ 
trợ các hộ gia đình kinh doanh lưu trú tiếp cận 
nguồn vốn giải quyết việc làm, nhằm tạo điều kiện 
mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng 
cao thu nhập cho người lao động. Tập trung giải 
quyết việc làm cho nông dân và cho lao động 
nông thôn, đặc biệt quan tâm giải quyết việc 
làm và thu nhập cho nông dân vùng giải phóng 
mặt bằng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những nỗ lực của chính quyền và người dân và 
cộng đồng đã và đang cho thấy, đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, 
nhất là trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ là hướng 
đi ngắn nhất, bền vững nhất giúp các địa phương 
nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung hoàn thành tiêu 
chí 14.3 “Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo” 
và tiêu chí thu nhập trong Bộ tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới, từ đó tạo nguồn lực tại chỗ thúc 
đẩy chương trình nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao sớm đi đến thành công.

                                    P.L
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SI MA CAI BỨT PHÁ TỪ HIỆU QUẢ
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HÀ THỊ THIỆP 
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Si Ma Cai là huyện vùng cao, biên giới, 
có tổng diện tích tự nhiên hơn 23.300ha, 

nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lào Cai, toàn 
huyện có 09 xã và 01 thị trấn, có 59 thôn bản, 
trên 7.400 hộ, với 15 dân tộc anh em, đồng bào 
dân tộc thiểu số chiếm 93,33%. Trong đó, dân 
tộc Mông chiếm 78,5%. Sau nhiều năm thực 
hiện các cơ chế chính sách đầu tư theo Nghị 
quyết 30a và Chương trình 135 của Chính phủ, 
Si Ma Cai đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng 
được xây dựng đồng bộ, đời sống nhân dân 
không ngừng nâng cao. Đạt được thành quả đó 

là do sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân các dân tộc trên địa bàn huyện chung tay 
thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm 
nghèo bền vững.

Tính đến hết năm 2020, Si Ma Cai có 04 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới (Sín Chéng, Bản Mế, 
Cán Cấu, Nàn Sán) và đến hết năm 2020 toàn 
huyện đã hoàn thành 139/171 tiêu chí, bình 

quân đạt 15,4 tiêu chí/xã. Trong đó 5/5 xã còn 
lại đã hoàn thành từ 10 đến 15 tiêu chí/xã. Có 
02 thôn đạt “thôn Kiểu mẫu”, 07 thôn đạt “thôn 
nông thôn mới”. Các thôn đạt thôn kiểu mẫu 
và thôn nông thôn mới đã có đường bê tông xi 
măng đến thôn và đường vào các hộ được bê 
tông sạch sẽ, các hộ trong thôn có đời sống khá 
hơn trước rất nhiều. Đến Si Ma Cai trong những 
ngày đầu mùa đông, tôi được đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND huyện dẫn đi đến thăm thôn 
Say Sán Phìn, xã Quan Hồ Thẩn, là thôn kiểu 
mẫu. Đến thôn Say Sán Phìn những hình ảnh 

ấn tượng mà tôi thấy đó là: Đường làng, 
ngõ xóm, trong nhà, ngoài hiên các gia 
đình đều sạch sẽ, những đứa trẻ ngộ 
nghĩnh, kháu kỉnh, hồn nhiên chạy lon 
ton bên mẹ, hỏi ra mới biết thôn được 
lựa chọn là một trong những thôn thực 
hiện Chương trình hạnh phúc Lào Cai 
do cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc 
tài trợ để thực hiện mô hình “Làng mới 
Seamaul Undong” với mục đích phát 
huy tinh thần tự lực của người dân để 
bảo vệ môi trường, người dân được tập 
huấn kiến thức bảo vệ môi trường, để 
không thả rông gia súc, sử dụng men 
vi sinh làm đệm lót chuồng nuôi để hạn 
chế mùi hôi và thay đổi tập quán sản 
xuất từ sản xuất tự túc, tự cấp sang sản 
xuất hàng hóa. Theo đó, các mô hình 
trồng rau xanh, trồng rau chính vụ, trái 
vụ, trồng cây ăn quả ôn đới cũng được 
các hộ dân trồng để tăng thu nhập; các 

bà mẹ được hướng dẫn kiến thức nuôi con khỏe, 
dạy con ngoan và trẻ nhỏ thường xuyên được hỗ 
trợ bữa ăn để đảm bảo dinh dưỡng; 100% trẻ em 
trong độ tuổi được đến trường học; trên 90% các 
hộ trong thôn đạt gia đình văn hóa. Các thôn đạt 
thôn nông thôn mới và thôn kiểu mẫu đều có 
những diện mạo mới nổi bật, điển hình như các 
thôn: Chư Sang, Cán Chư Sử (Cán Cấu); Đội 
I, (Nàn Sán); Lao Chải (Sán Chải), những thôn 

Thôn kiểu mẫu ở xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai. 
Ảnh: Hoàng Linh
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này trước đây khi vào thôn khó tìm được đường 
đi vì lầy lội, phân gia súc ngập tràn ngay giữa 
hiên nhà, lòng đường, thì nay đường vào các 
nhà đã được bê tông hóa, có nhiều nhà xây kiên 
cố và người dân đã di dời chuồng gia súc, gia 
cầm ra xa nhà; không còn nhà tạm, nhà dột nát; 
các phương tiện, đồ dùng gia đình hiện đại như 
xe máy, ti vi, tủ lạnh đã trở thành vật dụng không 
thể thiếu của nhiều hộ gia đình. Các thôn trên 
địa bàn các xã chưa đạt nông thôn mới, cũng đã 
có nhiều thay đổi, có đường, có điện, có trường 
học, vật dụng trong các gia đình dần được cơ 
giới hóa, được khám chữa bệnh thuận lợi, người 
dân đã tập trung để đầu tư sản xuất, nâng cao 
thu nhập. Ngoài việc duy trì các diện tích ngô, 
lúa để thực hiện an ninh lượng thực, người dân 
đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
chuyển một số diện tích đất nương sang trồng 
cây ăn quả ôn đới. Đến nay trên địa bàn huyện 
đã có 1.112 ha cây ăn quả như mận, lê. Việc 
trồng cây ăn quả cũng được các gia đình trồng 
tập trung, để bảo vệ, chăm sóc, thay cho việc 
trồng phân tán, tự phát trước đây. Cây dược liệu 
cũng được huyện định hướng để người dân đầu 
tư, đến nay toàn huyện có trên 130 ha cây dược 
liệu gồm tam thất, đương quy, nghệ đỏ Khoái 
Châu, sả Java. Trong đó, tam thất và đương quy 
đã cho thu hoạch và có giá trị cao. Từ việc thay 
đổi tập quán sản xuất đã nâng cao giá trị sản 
phẩm /ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản lên 
40 triệu đồng, tăng gần 50% so với trước khi triển 
khai xây dựng nông thôn mới. Việc chăn nuôi gia 
súc cũng được các cơ quan chức năng tham mưu 
cho UBND huyện định hướng để người dân lựa 
chọn chuyển đổi từ việc chăn nuôi gia súc thuần 
túy sang chăn nuôi hàng hóa, đến nay đã hình 
thành 07 mô hình chăn nuôi ngựa bạch hàng hóa 
tại các xã Lùng Thẩn, Cán Cấu, Sán Chải, Quan 
Hồ Thẩn, Bản Mế, Thào Chư Phìn, Nàn Sán; mô 
hình chăn nuôi ngựa bạch sẽ là cơ hội để người 
dân làm giàu. 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
được nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực. 
Trên địa bàn huyện hiện nay đã xây dựng và duy 
trì được nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự 
như: Mô hình ‘‘Dòng họ tự quản về an ninh trật 
tự’’, ‘‘cụm giáp danh an toàn về an ninh trật tự’’, 
‘‘thôn điểm về an ninh trật tự và xây dựng nếp 
sống văn hóa mới’’, ‘‘thôn bản bình yên gia đình 
hạnh phúc’’, ‘‘Trường học tự quản về an  ninh trật 
tự’’... cùng với việc tuyên truyền có hiệu quả các 
chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, 
chấp hành pháp luật, phòng, chống tố giác tội 
phạm của nhân dân các dân tộc vì vậy tình trạng 
trộm cắp tại các thôn bản rất ít xảy ra. Phong 
trào xây dựng thôn bản văn hóa, gia đình văn hóa 
và thực hiện cuộc vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ được 
chú trọng. Năm 2020 có 55/59 thôn đạt thôn văn 
hóa, chiếm 93,2 % và 6.271 hộ đạt gia đình văn 
hóa, chiếm 83,9 %. Tổng vốn huy động toàn 
xã hội cho xây dựng nông thôn mới năm 2020 
đạt 260.420 triệu đồng. Trong đó, vốn doanh 
nghiệp ủng hộ 40.000, nhân dân đóng góp ngày 
công quy giá trị là 10.020 triệu đồng. Từ kết quả 
xây dựng nông thôn mới của huyện Si Ma Cai 
năm 2020 đã đưa thu nhập bình quân đầu người 
đạt 31,5 triệu đồng/người/năm, tăng 3,1 triệu 
đồng/người/năm so với năm 2019 và tăng trên 
50% so với trước khi triển khai Chương trình xây 
dựng nông thôn mới. Theo đó, tỷ lệ giảm nghèo 
còn trên 10%.

Những đổi thay của huyện Si Ma Cai ngày 
hôm nay đã khẳng định Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được 
Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 
cấp huyện, cấp xã triển khai có hiệu quả và được 
nhân dân đồng thuận trong quá trình thực hiện. 
Ban chỉ đạo huyện đã tập trung xây dựng cơ sở 
hạ tầng, kết hợp với đẩy mạnh thực hiện Đề án 
tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư của doanh 
nghiệp, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá 
trị; tổ chức thực hiện tốt Chương trình Quốc gia 
“Mỗi xã một sản phẩm”. Đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học, công nghệ vào sản xuất, bước đầu thí 
điểm xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ từ ngân 
sách cho các xã, thôn đăng ký hoàn thành các 
tiêu chí, để xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển 
sản xuất. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp 
ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính 
trị trong thực hiện chương trình xây dựng nông 
thôn mới, chú trọng vai trò của người đứng đầu 
từ cấp huyện đến cấp xã luôn gương mẫu, đi 
đầu, nói đi đôi với làm và đưa Chương trình xây 
dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đồng thời 
thực hiện linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm và 
thường xuyên. 

                              H.T.T



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 11 32

BẮC HÀ CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 
VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO

ĐINH THỊ KIM THU
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, huyện Bắc Hà 
đã tập chung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi và thực 
hiện tốt các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; đến nay nhận thức của nông 
dân vùng cao đã thay đổi chuyển từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập 
chung, giúp cho các hộ tham gia dự án có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Công tác triển khai thực hiện dự án đã 
được chính quyền các cấp, các cơ quan 

chuyên môn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 
các văn bản pháp luật của Trung ương, tỉnh, 
huyện đến các đối tượng thụ hưởng chính sách 
kịp thời. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã chủ động phối hợp với Phòng Dân tộc, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho 
UBND huyện ban hành các văn 
bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 
và phân bổ nguồn vốn cho các chủ 
đầu tư thực hiện theo quy định. Sau 
khi có Quyết định phê duyệt nguồn 
vốn, các cơ quan, đơn vị được giao 
chủ đầu tư đã phối hợp với UBND 
các xã triển khai thực hiện; phân 
công cán bộ địa chính nông lâm 
hoặc cán bộ khuyến nông phụ 
trách đồng thời tổ chức cho các 
thôn họp bình xét, lựa chọn đối 
tượng được thụ hưởng chính sách 
hỗ trợ, tổng hợp gửi các cơ quan 
chuyên môn thẩm định và trình 
UBND huyện phê duyệt; các bước 
xét duyệt đối tượng hỗ trợ đúng quy 
trình, đúng đối tượng thụ hưởng, 
không xảy ra đơn thư khiếu kiện. 
Đến nay, có thể khẳng định chính 
sách hỗ trợ phát triển sản xuất, 
nhân rộng mô hình giảm nghèo là 
một chương trình đúng đắn, thiết 
thực giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo, cải thiện đời sống. Đối với dự án 
phát triển chăn nuôi, trong hai năm 2018 - 2019 
tổng số kinh phí thực hiện là 4.986,6 triệu đồng, 

để thực hiện các dự án chăn nuôi trâu, bò, ngựa, 
lợn sinh sản; các giống trâu, bò, ngựa, lợn theo 
dự án hỗ trợ chăn nuôi đều do các hộ gia đình 
tự lựa chọn giống ở địa phương, các cơ quan và 
UBND xã chỉ hỗ trợ về kinh phí, do vậy đàn vật 
nuôi sinh sản được hỗ trợ cơ bản thích nghi với 
khí hậu và sinh trưởng phát triển tốt. Huyện đã 
tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để 

nâng cao chất lượng tổng đàn đại gia súc, thực 
hiện tốt các chính sách về hỗ trợ chăn nuôi, đến 
nay nhận thức của nông dân đã cơ bản thay đổi 
chuyển từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi 

Cây dược liệu đang mở ra triển vọng thoát nghèo
cho nông dân Bắc Hà. 

Ảnh: K.T

BÀI DỰ THI “VIẾT VỀ CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG”
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theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn hơn. 
Đối với dự án trồng trọt, nhân rộng mô hình giảm 
nghèo, tổng số kinh phí thực hiện trong hai năm 
là 10.400,2 triệu đồng, để thực hiện các dự án 
như phát triển cây quế, mận, lê, ớt, tỏi, cây dược 
liệu, cây ăn quả ôn đới, rau trái vụ, lúa khẩu nậm 
xít... Về cơ bản, các loại giống cây trồng áp dụng 
vào thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình phù 
hợp với thổ nhưỡng, khí khậu của các địa phương; 
đặc biệt các loại cây ăn quả như mận tam hoa, 
mận Tả Van, lê và các loại cây dược liệu là phù 
hợp và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích 
canh tác cao hơn so với cây ngô, cây lúa bước 
đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế, tạo thu nhập, 
đảm bảo đời sống nhân dân. Đặc biệt, các loại cây 
dược liệu được bà con rất tích cực, hăng hái tham 
gia trồng như Cát Cánh, Đương Quy cho thu nhập 
kinh tế cao, nổi bật là tại các xã Tả Văn Chư, Bản 
Già, Lùng Cải... đã và đang hình thành nên những 
cánh đồng dược liệu quý hiếm, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, mở ra những triển vọng thoát nghèo, 
làm giàu chính đáng cho nông dân vùng cao. Đối 
với dự án hỗ trợ máy móc, tổng số kinh phí thực 
hiện trong hai năm là 3.309,2 triệu đồng, để hỗ trợ 
máy cày bừa cầm tay, máy tuốt lúa, máy tẽ ngô, 
máy sơ chế quế, máy cắt cỏ, máy phun thuốc; cơ 
bản các máy móc hiện đang sử dụng tốt. Ngoài 
ra, các dự án hỗ trợ khác như dự án liên kết sản 
xuất gắn với tiêu thụ nấm ăn và nấm dược liệu; dự 
án xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm phở, ớt, 
lê Bắc Hà cũng đang được triển khai và phát huy 
hiệu quả.

Đạt được kết quả này do hàng năm các cơ 
quan chuyên môn của huyện phối hợp với chính 
quyền các địa phương tổ chức các lớp tập huấn 
nghiệp vụ thực hiện dự án cho các hộ gia đình, 
cán bộ xã theo từng lĩnh vực; hướng dẫn các xã 
thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục thực hiện 
dự án; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc báo 
cáo đánh giá tiến độ triển khai định kỳ 6 tháng và 
một năm. Các chương trình, dự án hỗ trợ đã giúp 
một số xã phát triển đàn vật nuôi, mở rộng diện 
tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, giúp 
các hộ tham gia dự án có cơ hội vươn lên thoát 
nghèo. Các hộ dân đã dần thay đổi phương thức 
chăn nuôi, canh tác, cải tạo và phát triển được 
nhiều giống cây trồng, vật nuôi của địa phương, 

tạo ra các sản phẩm phục vụ cho du khách tham 
quan mua bán nông sản. Tuy nhiên, bên cạnh đó 
vẫn còn một số bất cập như thiên tai, dịch bệnh, 
rủi ro còn xảy ra ảnh hưởng đến phát triển tăng 
đàn; công tác phòng trừ dịch bệnh, ý thức tiêm 
phòng và vệ sinh thú y, công tác phòng chống 
đói rét chưa thực sự được người dân quan tâm; 
phương thức chăn nuôi của nhân dân chủ yếu 
theo kiểu quảng canh, tận dụng một số các phụ 
phẩm nông nghiệp và các loại thức ăn sẵn có tự 
nhiên; năng suất của một số loại cây dược liệu, 
đặc biệt cây trồng lấy củ chưa cao, một số cây 
dược liệu là cây trồng mới nên phải khảo nghiệm, 
thử nghiệm ít nhất 03 năm thì mới hoàn thiện quy 
trình nhân ra diện rộng; việc giao kế hoạch vốn 
còn chưa đảm bảo tính thời vụ của một số cây 
trồng nên khó khăn trong việc vận động các hộ 
mua cây, con giống; công tác kiểm tra, giám sát, 
đánh giá thực trạng sau hỗ trợ của các cơ quan, 
đơn vị làm chủ đầu tư chưa được thường xuyên, 
mới chủ yếu báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện 
theo kế hoạch đã được phê duyệt hàng năm. 

Để Dự án tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả, 
huyện Bắc Hà đã chỉ đạo các phòng ban chuyên 
môn liên quan gồm Phòng Dân tộc, Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính 
- Kế hoạch tiếp tục phối hợp với UBND các xã 
tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nhân 
rộng các mô hình đã được đánh giá, kiểm nghiệm 
có hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, rà soát đánh 
giá thực trạng việc hỗ trợ các chương trình phát 
triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng 
mô hình giảm nghèo để kịp thời báo Thường trực 
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các giải 
pháp, hiện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế; 
đồng thời UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh và 
các sở ngành của tỉnh hàng năm giao kế hoạch 
vốn sớm để triển khai thực hiện đảm bảo hỗ trợ 
kịp thời vụ sản xuất cho nhân dân; kịp thời có các 
văn bản hướng dẫn chi tiết theo kế hoạch hàng 
năm để có căn cứ triển khai thực hiện; nghiên 
cứu có chính sách thu hút các doanh nghiệp 
đầu tư vào sản xuất chế biến và bao tiêu các 
sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí xúc tiến 
thương mại, tìm kiếm thị trường đầu ra cho các 
nông sản phẩm địa phương. 

                               Đ.T.K.T
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TIẾNG KHÈN TRÊN ĐỈNH DỐC PHÌN CHƯ
NGÔ QUYỀN

Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Gần 20 năm trước, tôi có lần đi qua Nàn Sín 
của Si Ma Cai. Đó là một xã nghèo, số 

lượng người có thu nhập trung bình và đủ ăn chỉ 
đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng của tôi đọng lại 
về Nàn Sín là tiếng khèn của Sùng Seo Lử. Tiếng 
khèn da diết mê mị và buồn bã “Trời hết rồi em 
ạ...” cứ thế miên man da diết một nỗi buồn.

 Nàn Sín là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn 
của tỉnh, Cả xã có trên 80% đồng bào Mông sinh 
sống. Xã có 4 thôn: Nàn Sín, Giàng Chá Chải, 
Phìn Chư và Phìn Chư 3. Chương trình nông thôn 
mới (NTM) đã như một làn gió lành thổi đến. Bộ 
mặt nông thôn thay đổi căn bản. Ngay từ những 
ngày đầu xây dựng NTM, xã Nàn Sín đã thành lập 
Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã và các ban chỉ 
đạo từng công việc, phân công việc cụ thể cho 
từng thành viên... Đến nay, Việc xây dựng NTM đã 
trở thành nếp. Người dân đã thay đổi lớn về mặt 
nhận thức, mặc dù cón nhiều khó khăn, nhưng đời 
sống người dân đã thay đổi căn bản. Đến UBND 
xã Nàn Sín, tôi ngỡ ngàng trước sự quy hoạch gọn 

gàng, khá ngăn nắp. Đón tôi là nữ Chủ tịch UBND 
xã Bùi Thị Chung. Gặp lại cô gái này, tôi thấy khá 
thú vị. Chả là mấy năm trước đi cùng đoàn cán 
bộ dự án 600 tri thức trẻ tăng cường về làm Phó 
chủ tịch UBND các xã khó khăn, tôi gặp cô gái 
Bùi Thị Chung, lúc ấy tăng cường về làm phó chủ 
tịch UBND xã Bản Mế. Ở người cán bộ trẻ này một 

nghị lực, quyết tâm rất lớn, 
đặc biệt là có tư duy khá 
mới mẻ, lúc ấy chưa có chủ 
trương sản phẩm OCOP, 
nhưng cô đã chọn gạo dẻo 
Bản Mế là sản phẩm mũi 
nhọn và kết quả sau dăm 
năm, gạo dẻo Bản Mế nổi 
tiếng khắp vùng,.. “Chung 
chuyển từ Bản Mế về đây 
luôn à?” - Tôi hỏi, Chung 
cười hồn nhiên: “Không 
chú, cháu sang tăng cường 
cho Thào Chư Phìn, và về 
Nàn Sín từ cuối năm ngoái”. 
“Con dao pha của tôi đấy 
ông ơi” - Anh Nguyễn Văn 
Minh, Bí thư, Chủ tịch 
UBND huyện Si Ma Cai 
cười nói. Tôi ngắm nhìn cô 
gái rắn rỏi giàu nghị lực này 
và cảm phục. Bây giờ thay 
vào nét hồn nhiên là sự 
trầm lắng từng trài. Hỏi về 

xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 
tại Nàn Sín, Chung nói: “Công tác chỉ đạo vẫn như 
vậy thôi, vẫn Ban chỉ đạo NTM xã, nhưng phương 
pháp làm thay đổi chú ạ. Không tràn lan nữa, mà 
làm bước nào chắc bước ấy. Nhân dân giờ cũng 
hiểu, nên thuận lợi, nhưng cái khó là Nàn Sín là xã 
nghèo, nhiều hộ nghèo bền vững nên phải giúp họ 
thoát ngèo đã. Cái quyết định vẫn ở cán bộ thôi”.

Chính vì thế trong nhiều năm qua, Si Ma Cai đã 
quyết tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã. 18 cán bộ, 
công chức của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nàn Sín 
đều đạt chuẩn theo quy định. Ở Nàn Sín việc nâng 
cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây 

BÀI DỰ THI “VIẾT VỀ CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG”

Nàn Sín vào vụ gặt. 
Ảnh: N.Q
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dựng NTM phải gắn liền với việc tăng cường khả 
năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Sự phối 
hợp giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận xã và các 
thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện các nội 
dung của Chương trình xây dựng NTM ngày càng 
cụ thể và hiệu quả như Hội Nông dân với xóa 
đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ với phong trào “Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 sạch“ được triển khai 
đồng bộ tới toàn thể nhân dân ở 4/4 thôn bản, đặc 
biệt là ở các chi Hội Phụ nữ, từ đó dần dần lan tỏa 
ra các hộ khác trên địa bàn tạo nên phong trào thi 
đua gia đình văn hóa, nhà sạch, vườn đẹp... Nhờ 
đó đã kịp thời khắc phục những hạn chế trong 
nhận thức của cán bộ và nhân dân, tạo sự nhất 
trí, đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. 
Xã đạt tiêu chí về Hệ thống chính trị. Trong 19 
tiêu chí lớn về xây dựng NTM, Nàn Sín đạt được 
số tiêu chí đạt chuẩn theo Bộ xây dựng trên địa 
bàn xã Nàn Sín bao gồm 11/19 tiêu chí (Tiêu chí 
Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ tầng thương 
mại nông thôn, Nhà ở dân cư, Thông tin và truyền 
thông, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 
Giáo dục, Y tế, Hệ thống chính trị, Quốc phòng 
và An ninh). Trong xây dựng NTM, người cán bộ 
xã luôn đi đầu. Với Chung và các cán bộ ở đây, 
NTM là không đói nghèo. Cái suy nghĩ giản dị 
ấy như mệnh lệnh hành động thôi thúc mỗi cán 
bộ nơi đây. Các hộ nghèo được xã giao cho các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã và cán 
bộ công chức xã phụ trách giúp đỡ. Chung nói: 
Quan điểm là cho cái cần câu chứ không cho con 
cá chú ạ. Người dân Nàn Sín ngày càng tự lực 
vươn lên trong xây dựng NTM và giảm nghèo bền 
vững, tư tưởng ỉ lại trông chờ vào chính quyền, 
vào sự hỗ trợ cho không đang mất dần.

Năm 2020, xã đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực 
cho xây dựng hạ tầng. Xã định đây là yếu tố quan 
trọng nhất để đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà 
cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ 
trực tiếp cho người dân. Phát triển giao thông nông 
thôn được xác định là khâu đột phá, đáp ứng yêu 
cầu bức xúc của người dân nên được chú trọng 
đầu tư, người dân đồng tình và tự nguyện hiếm đất 
để thực hiện. Phong trào làm đường giao thông 
nông thôn phát triển rất cao, năm 2020 xã đã mở 
mới và rải cấp phối 2km, đổ bê tông 6.59km đường 
liên thôn. Xã đạt tỷ lệ 100% đường nhựa từ trung 
tâm xã đến huyện và đạt tỷ lệ 43% trục đường liên 
thôn. Nhân dân trên địa bàn xã đều được sử dụng 
điện đảm bảo an toàn, hiệu quả 4/4 thôn bản đều 
có điện, các hệ thống điện tiếp tục được nâng cấp 
và đảm bảo chất lượng. Xã đạt tiêu chí về điện. 
Xã ráo riết chỉ đạo thực hiện duy tu bổ sửa chữa, 
nạo vét 12 công trình thủy lợi (Kênh mương kiên 
cố hóa) với tổng chiều dài 22,14 km. Xã đạt tiêu 

chí về thủy lợi. Xã có 04 công trình cấp nước sinh 
hoạt tập trung đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt 
cho nhân dân, một số công trình đang xuống cấp 
được xã quan tâm sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo 
hoạt động có hiệu quả. Vệ sinh môi trường luôn 
được chú trọng, có 68 nhà vệ sinh được xây dựng 
trong năm 2020 nâng tổng số nhà vệ sinh toàn xã 
lên 431 cái, các hộ gia đình luôn vệ sinh và xử lý 
rác thải tại nhà, các đơn vị nhà trường học, Trạm 
y tế xã, Trụ sở UBND xã đều có hố rác, thùng rác 
để xử lý rác thải. Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn 
nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 181/437 hộ, đạt 
tỷ lệ 41,4%. Xã chưa đạt tiêu chí về vệ sinh môi 
trường. Hiện tại trên địa bàn xã đã có điểm phục 
vụ bưu chính viễn thông, 2/4 thôn bản có điểm 
truy cập Internet; 3/4 thôn có đài truyền thanh và 
hệ thống loa, nhân dân được sử dụng các dịch vụ 
bưu chính, viễn thông. Xã đạt tiêu chí về thông tin 
và truyền thông. Xã không có chợ, các hộ gia đình 
kinh doanh nhỏ lẻ, bán hàng tạp hóa trên địa bàn 
xã luôn tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn 
thực phẩm 100%. Có 1/2 trường đạt chuẩn quốc 
gia đạt tỷ lệ 50%, Trường mầm non xã Nàn Sín 
đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường Tiểu học 
và THCS về trang thiết bị dạy học cơ bản đầy đủ, 
về cơ sở vật chất phòng học, hiện trường tiểu học 
và THCS đang được đầu tư xây dựng 06 phòng 
chức năng, 03 phòng học dự kiến hoàn thành 
trước 31/12/2020. Hiện tại trên địa bàn xã tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, tỷ lệ 
trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cơ thể thấp 
còi (Chiều cao theo tuổi) đạt tỷ lệ 26,4%, trạm có 
6 cán bộ, nhân viên y tế có đủ trình độ từ trung 
cấp trở lên đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe, 
khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, các 
thôn bản đều có y tế thôn bản. Trạm Y tế xã đã 
được Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện thẩm định tiêu 
chí, kết quả xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế. Việc 
đẩy mạnh trồng các loại cây ăn quả ôn đới cùng 
với tăng vụ tăng sản lượng cây lương thực được xã 
chú trọng. Diện tích cây mận Tả van, lê Tai nung, 
quýt ngọt... đang lớn dần, mang lại giá trị kinh tế 
cao cho người dân nơi đây. Giàng Seo Cấu, Phó 
chủ tịch UBND xã nói: Năm 2020, chúng em thu 
được 3.304 tấn lương thực vượt kế hoạch gần 100 
tấn đấy anh ạ. Nhưng giá trị lớn đem lại là nhưng 
cây ôn đới và rau trái vụ. Xe ô tô tận Hà Nội lên 
đây lấy hàng đấy. Tiền bán rau và quả lãi tốt đấy 
anh à. Nhìn những người cán bộ trẻ nơi đây đang 
quyết tâm xây dựng một Nàn Sín khác xưa mà tôi 
không khỏi cảm phục. Sùng Seo Hòa - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐND xã tâm sự với tôi về một Nàn 
Sín tương lai với tham vọng là vùng rau trái vụ lớn 
của huyện và sẽ cố gắng đưa rau trái vụ của Nàn 
Sín cùng những trái cây ăn quả ôn đới vào siêu 
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thị để tạo đầu ra ổn định và tăng giả trị sản xuất 
nông nghiệp cho bà con. Giọng anh bỗng chùng 
xuống: Hiện tại thu nhập bình quân đầu người trên 
địa bàn xã năm 2020  mới đạt 25,22 triệu/người/
năm. Xã còn khó khăn lắm anh ạ. Mặc dù được 
sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền xã 
cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước như 
Nghị quyết 22, các chính sách vay vốn tín dụng ưu 
đãi… các chính sách đã đến với người dân ở các 
thôn bản, từ đó đã góp phần thay đổi cuộc sống 
nhân dân, tăng thu nhập cho nhân dân nhằm xóa 
đói giảm nghèo bền vững. Nhưng năm 2019 số hộ 
nghèo 134 hộ, năm 2020 còn 104 đã giảm 30 hộ 
chiếm tỷ lệ 21,7% toàn xã. Trăn trở lắm. Tôi nắm 
tay Bí thư đảng ủy mà lòng thấy dâng lên niềm tin 
tưởng. Để xóa nghèo, phải có cách làm mới, tư 
duy mới. Quay sang tôi, Chung nói: Cháu sẽ cho 
phát triển đàn ngựa bạch, và cố gắng đưa hạt lạc 
đỏ bản địa là sản phẩm OCOP chú ạ. Cô gái này 
thông minh thật, lạc đỏ Si Ma Cai khá nổi tiếng bở 
hạt nhỏ, thơm, bùi, giòn, có sức sống mãnh liệt, 
hơn hết đó là năng suất cao, ngon. Nếu được thế 
thì Nàn Sín sẽ có một sản phẩn nổi tiếng và sẽ 
góp phần xóa nghèo vướn lên làm giàu bền vững. 
Tuy nhiên, Chung lại bảo: Nếu chỉ phát triển kinh 
tế thì người dân vẫn là nghèo đấy chú ạ. Tôi ngạc 

nhiên, Chung cười, chúng cháu quan niệm là phát 
triển kinh tế phải đi đôi với đời sống văn hóa của 
người dân được nâng lên, như người đi hai chân 
mới hoàn thiện. Nên các thiết chế văn hóa như khu 
liên hợp thể thao văn hóa xã, nhà văn hóa thôn 
bản, sân vận động đã và đang được xây dựng và 
đưa vào sử dụng nâng cao đời sốngvăn hóa của 
nhân dân Nàn Sín. Cô Chủ tịch xã này khiến cho 
tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Trước khi chia tay chủ tịch Bùi Thị Chung và 
các cán bộ xã Nàn Sín, tôi ghé thăm Sùng Seo 
Lử. Giờ anh đã được công nhận là nghệ nhân dân 
gian. Tiếng khèn của anh vẫn da diết như thế, 
nhưng không còn nỗi buồn mênh mang như trước 
mà là tiếng lòng nao nức trước những đổi thay của 
quê hương:

Lời hát biết hát không biết kết thúc
Như khóm ngải tàn khóm ngải lại xanh
Bài hát biết nói, không biết kết thúc
Kết thúc như hoa đào nở trên núi cao
Tiếng khèn cứ mênh mang diệu vợi trên đỉnh 

dốc Phìn Chư. Chắc chắn là Nàn Sín sẽ nhanh 
chóng thoát nghèo bền vững. Tôi tin như thế, bởi 
họ có những con người như thế.

                                  N.Q

bằng thang điểm trong đó việc chấm điểm đại 
biểu dựa trên các tiêu chí cụ thể về: Xây dựng 
chương trình hoạt động; tham gia các kỳ họp; 
thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp HĐND 
tỉnh, phiên giải trình, chất vấn của Thường 
trực HĐND tỉnh; việc tham gia các hoạt động 
giám sát trong năm theo kế hoạch; thực hiện 
tiếp xúc cử tri; thực hiện tiếp công dân; tham 
gia họp tổ... Và trong mỗi tiêu chí sẽ thể hiện 
rõ thang điểm để đánh giá mức độ tham gia 
của đại biểu là tích cực hay không tích cực. 
Như vậy sẽ tác động tích cực đến việc thực thi 
trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng đại 
biểu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động cơ quan dân cử địa phương. Ngoài 
việc đánh giá hàng năm, cần có đánh giá đại 
biểu trong cả nhiệm kỳ và đối với những đại 
biểu hoạt động có hiệu quả, cần được biểu 
dương, khen thưởng xứng đáng, tạo động lực 
để họ hăng hái tham gia đóng góp ý kiến, cống 
hiến vì lợi ích chung; quy định tỷ lệ xét khen 

thưởng, để tránh tình trạng hình thức; bảo đảm 
chỉ khen thưởng đối với đại biểu và các tổ chức 
có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND.

Thứ ba, trong khi chờ Quốc hội có văn bản 
hướng dẫn đánh giá phân xếp loại hoạt động 
của đại biểu HĐND thống nhất trong toàn 
quốc; trước hết, đề nghị Thường trực HĐND 
tỉnh Lào Cai xem xét ban hành khung đánh 
giá chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND 
các cấp không chuyên trách trên địa bàn toàn 
tỉnh để mỗi đại biểu HĐND luôn đề cao tinh 
thần trách nhiệm, chủ động, tích cực học tập, 
nghiên cứu tài liệu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng 
hoạt động, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; 
thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các 
hoạt động của HĐND.

Đề xuất về khung đánh giá chất lượng 
hoạt động của đại biểu HĐND nói chung chắc 
chắn còn khó khăn, vướng mắc cần thảo luận, 
thống nhất nhằm nâng cao chất lượng hoạt 
động của đại biểu HĐND, góp phần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các 
cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

                                  L.T.H

THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT...
(Tiếp theo trang 13)
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Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV (Báo cáo số 
135/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh), UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, 
các ngành chức năng xem xét giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp thứ 16, HĐND 
tỉnh khoá XV. Bản tin Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai trích đăng các nội dung cụ thể như sau:

 1. Cử tri Bản Cái, huyện Bắc Hà phản ánh, 
hiện nay việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng 
có sự sai lệch (hộ có rừng không được chi trả, 
hộ không có rừng lại được chi trả). Đề nghị tỉnh 
chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát, thống kê lại 
đất rừng cụ thể để đảm bảo tính công bằng cho 
người dân và làm rõ mốc ranh giới giữa rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất để tránh trường hợp 
người dân khai thác lấn sang đất rừng phòng hộ.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và 

PTNT kiểm tra, rà soát, xác định diện tích, hiện 
trạng rừng và đất lâm nghiệp khu vực cử tri phản 
ánh, kết quả cụ thể: 

- Đối với nội dung phản ánh hộ có rừng không 
được chi trả, hộ không có rừng lại được chi trả 
tiền dịch vụ môi trường rừng: Người phản ánh là 
02 hộ gia đình  ông Vàng Văn Phấu và Hoàng 
Kim Thành tại thôn Làng Quỳ xã Bản Cái. 

(1) Hộ gia đình ông Vàng Văn Phấu được 
UBND huyện Bắc Hà cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AĐ88386 
cấp ngày 21/10/2005 với tổng diện tích 2,48 ha 
tại lô 47, khoảnh 4, tiểu khu 320, hiện trạng theo 
GCNQSDĐ là đất trống Ib, mục đích sử dụng 
đất là trồng rừng phòng hộ. 

Kết quả kiểm tra thực tế: Hiện trạng là đất 
trống đang canh tác trồng cây nông nghiệp, 
không có rừng nên không được nhận tiền chi trả 
dịch vụ môi trường rừng.

(2) Hộ gia đình ông Hoàng Kim Thành 
được UBND huyện Bắc Hà cấp GCNQSDĐ số 
AĐ88358 cấp ngày 21/10/2005 với tổng diện 
tích 3,77 ha tại khoảnh 4, tiểu khu 320, hiện 
trạng theo GCNQSDĐ là đất trống Ic. 

Kiểm tra thực tế: Trong tổng số diện tích 3,77 
ha có 0,31 ha hiện tại là đất canh tác trồng cây 
nông nghiệp; 3,46 ha là đất có cây rừng tự nhiên 
tái sinh. Đối với tiêu chí rừng tự nhiên quy định tại 
Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 156/
NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ thì năm 
2019 diện tích này chưa đủ tiêu chí thành rừng 
nên chủ rừng chưa được hưởng tiền dịch vụ môi 

trường rừng. Dự kiến đến cuối năm 2020, phần 
diện tích 3,46 ha đất có cây rừng tự nhiên phục 
hồi sẽ đạt tiêu chí thành rừng. Sở Nông nghiệp 
và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện 
cập nhật vào cơ sở diễn biến rừng năm 2020 
đồng thời đề nghị với Quỹ Bảo vệ và phát triển 
rừng tỉnh bổ sung vào bản đồ chi trả dịch vụ môi 
trường rừng năm 2020. Từ năm 2021, hộ gia 
đình ông Hoàng Kim Thành sẽ được nhận tiền 
dịch vụ môi trường đối với diện tích 3,46 ha trên.

- Về nội dung làm rõ mốc ranh giới giữa rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất để tránh trường hợp 
người dân khai thác lấn sang đất rừng phòng 
hộ: Năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai và hoàn 
thành Dự án rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2016-2025. Về cơ bản, quy 
hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2016-2025 đã phân 
định rõ ranh giới các loại rừng (đặc dụng, phòng 
hộ, sản xuất) trên bản đồ và thực địa. Tuy nhiên, 
hiện nay Nhà nước chưa bố trí được kinh phí 
để thực hiện được việc cắm mốc để phân định 
các loại rừng ngoài thực địa. Do đó, trước mắt: 
Đề nghị UBND xã Bản Cái phối hợp chặt chẽ 
với Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Hà công khai Bản 
đồ quy hoạch 3 loại rừng tại UBND xã và các 
nhà văn hóa của thôn, bản để người dân được 
biết; đồng thời tích cực tuyên truyền các quy 
định Luật Lâm nghiệp đến các hộ gia đình, cá 
nhân trên địa bàn, thực hiện canh tác ổn định 
trên diện tích được giao, được  thuê; không phát  
rừng,  lấn  chiếm đất rừng để sản xuất; phát hiện 
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 
với các trường hợp vi phạm.

2. Cử tri huyện Bảo Thắng phản ánh, hiện 
nay trên địa bàn xã Xuân Giao đang triển khai 
dự án trồng cây ăn quả tại các thôn dọc 2 bên 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong thời gian 
tới dự kiến sẽ triển khai tới một số thôn có đất đai, 
địa hình phù hợp cho trồng cây ăn quả. Để thực 
hiện có hiệu quả dự án, cử tri xã Xuân Giao đề 
nghị tỉnh xem xét quan tâm, hỗ trợ ban đầu (hỗ 
trợ trong 02 năm đầu cho nhân dân khi chuyển 
đổi cây trồng nhưng chưa có thu hoạch) và 
quan tâm hỗ trợ sản phẩm đầu ra cho nhân dân.

TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
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Ý kiến của UBND tỉnh:
Tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 

25/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới và giảm nghèo bền vững năm 2020, huyện 
Bảo Thắng đã được giao danh mục Dự án phát 
triển cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; UBND tỉnh yêu 
cầu UBND huyện Bảo Thắng khẩn trương phê 
duyệt dự án để tổ chức thực hiện, lưu ý ngoài 
nội dung hỗ trợ giống vật tư cần thực hiện liên 
kết sản xuất để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, 
nâng cao hiệu quả dự án.

3. Cử tri xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn phản 
ánh, hiện nay người dân ở các xã vùng cao của 
huyện tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống gặp 
nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, diện tích 
để trồng rừng còn nhiều. Để phát triển diện tích 
rừng trồng đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ 
kinh phí đầu tư cho nhân dân sau khi trồng rừng. 

Ý kiến của UBND tỉnh:
Hiện nay UBND tỉnh đang giao Sở Nông 

nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế 
hoạch và cơ chế, chính sách hỗ trợ trong  trồng 
và  bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025. Sau khi 
kế hoạch được phê duyệt, các ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai 
thực hiện.

4. Cử tri xã Liên Minh, thị xã Sa Pa phản ánh, 
để thực hiện chủ trương không trồng cây thảo 
quả dưới tán rừng, đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành 
chuyên môn nghiên cứu có chính sách đầu tư 
hỗ trợ sản xuất nâng cao thu nhập cho người 
dân (vì hiện tại hàng năm người dân thu nhập 
chính từ cây thảo quả).

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT 

trả lời như sau: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh về việc xóa bỏ diện tích canh tác 
cây thảo quả dưới tán rừng tự nhiên phòng hộ, 
đặc dụng vào năm 2030, khuyến khích người 
dân chuyển đổi sang các cây trồng vật nuôi 
khác có giá trị kinh tế cao và bền vững để thay 
thế cây thảo quả (Kết luận số 3986-TB/TU 
ngày 16/3/2020 của Tỉnh ủy; Văn bản số 253/
VPUBND-NLN ngày 19/3/2020; Văn bản số 
2089/UBND-NLN ngày 14/5/2020 của UBND 
tỉnh). Để tổ chức thực hiện chủ trương đó, UBND 
thị xã Sa Pa đã ban hành Phương án quản lý 

thảo quả dưới tán rừng tự nhiên phòng hộ, đặc 
dụng giai đoạn 2020-2030 tại Phương án số 
1506/PA-UBND ngày 09/7/2020; trong đó, có lộ 
trình xây dựng dự án thay thế cây thảo quả sang 
các cây trồng vật nuôi khác (trồng rừng, bảo vệ 
rừng, trồng cây lâm sản, cây dược liệu, nuôi các 
giống cây trồng, vật nuôi...) mang lại hiệu quả 
kinh tế bền vững, giảm thiểu các tác động làm 
suy thoái đến hệ sinh thái rừng tự nhiên từ việc 
canh tác thảo quả; đồng thời, có cơ chế chính 
sách hỗ trợ phù hợp cho người dân khi tham gia 
thực hiện việc dự án chuyển đổi cây thảo quả. 
Căn cứ Phương án được duyệt, thị xã Sa Pa đã 
giao cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên 
quan phối hợp với chính quyền địa phương tại 
cơ sở khảo sát xây dựng dự án chuyển đổi thảo 
quả và triển khai tới người dân, để người dân 
đăng ký tham gia và lựa chọn các mô hình phát 
triển kinh tế phù hợp với nhu cầu và điệu kiện 
thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện 
trong thời gian tới.

5. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên 
ngành (Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nông 
nghiệp và PTNT) có trách nhiệm thẩm định 
các Dự án phát triển sản xuất, chăn nuôi theo 
Chương trình 135 và 30a cần quy định thời gian 
tiếp nhận, thẩm định các Dự án, để tạo điều 
kiện cho cơ sở triển khai các Dự án theo đúng 
khung thời vụ.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT 

trả lời như sau: Theo quy định tại Quyết định số 
19/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND 
tỉnh ban hành quy định về cơ chế phân cấp quản 
lý thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 
2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (trong đó 
bao gồm chương trình 135 và 30a) thì UBND 
tỉnh chỉ phê duyệt các dự án hỗ trợ sản xuất trên 
địa bàn liên huyện (khi đó mới cần sự thẩm định 
của các sở chuyên ngành). Hiện nay các dự án 
hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 
và 30a đều giao về cho cấp huyện, cấp xã làm 
chủ đầu tư nên việc xây dựng, thẩm định, phê 
duyệt dự án thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Để triển khai thực hiện thuận lợi, trên cơ sở 
các quy định chung, Sở Nông nghiệp và PTNT 
đã ban hành Văn bản số 2707/SNN-KH ngày 
26/12/2019 về việc triển khai thực hiện các dự 
án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 
bền vững; Văn bản số 1273/SNN-KH ngày 
24/6/2020 về việc bổ sung hướng dẫn triển 
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khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới (sau khi có ý kiến đồng thuận của Sở Kế 
hoạch Đầu tư, Sở Tài chính). Yêu cầu UBND 
cấp huyện căn cứ triển khai thực hiện các dự án 
đảm bảo tiến độ.

6. Cử tri xã Khánh Yên Trung, huyện Văn 
Bàn đề nghị tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cột 
điện và đường dây điện 0,4 KV cho các thôn 
bản trên địa bàn xã.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Công Thương trả lời như 

sau: Đầu năm 2020 ngành điện đã phối hợp 
với chính quyền địa phương các xã Khánh Yên 
Trung; Khánh Yên Thượng; Nậm Tha; Chiềng 
Ken tổ chức kiểm tra khảo sát tại hiện trường 
các khu vực nêu trên và đã lập danh mục đầu 
tư nhưng hiện tại ngành điện chưa bố trí được 
nguồn vốn.

7. Cử tri xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn 
Bàn đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện khảo sát 
tiếp tục đầu tư để lưới điện trên địa bàn xã 
được an toàn trong mùa mưa bão sắp tới (Thôn 
Noong Dờn 500m, đường lên cổng trường tiểu 
học, thôn Nà Thái, thôn Văn Tiến).

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Công Thương trả lời như 

sau: Đầu năm 2020 ngành điện đã phối hợp 
với chính quyền địa phương các xã Khánh Yên 
Trung; Khánh Yên Thượng; Nậm Tha; Chiềng 
Ken tổ chức kiểm tra khảo sát tại hiện trường 
các khu vực nêu trên và đã lập danh mục đầu 
tư nhưng hiện tại ngành điện chưa bố trí được 
nguồn vốn.

8. Cử tri các thôn Bản Quẩn xã Bản Phiệt, 
thôn Làng Ẻn, thôn Tân Lập xã Trì Quang (Bảo 
Thắng) đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo ngành chức 
năng nâng cấp các tuyến đường điện sinh hoạt 
của thôn để đảm bảo an toàn lưới điện và chất 
lượng điện.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Điện lực đã thực hiện khảo sát toàn bộ đường 

trục hạ thế cấp điện cho nhân dân hiện nay đảm 
bảo chất lượng điện áp. Khu đường dây cấp điện 
cho thôn Bản Quẩn và 18 hộ dân được kéo sau 
công tơ tại đường trục về khoảng 150m. Hiện tại 
ngành điện đang đề nghị thực hiện đầu tư xây 
dựng bổ sung nâng cấp dây dẫn theo kế hoạch 
năm 2021.

9. Cử tri bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện 
Bảo Yên đề nghị tỉnh xem xét đầu tư đường 
điện đạt chuẩn vào khu vực Khe Tối để phục 
vụ cho 80 hộ dân, do hiện nay các hộ dân đang 
sử dụng đường điện tự kéo không đảm bảo an 
toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Tại bản Bảo Vinh còn 20 hộ đang sử đường 

điện dân tự kéo theo tổ với chiều dài 1,2 km. 
Khu vực Khe Tối còn 35 hộ đang sử đường điện 
dân tự kéo theo tổ với chiều dài 1 km. Khu vực 
này dân cư ở thưa thớt, dải rác không tập trung. 
Điện lực Bảo Yên đã cùng UBND xã kiểm tra, 
khảo sát. Yêu cầu UBND xã đăng ký đầu tư với 
UBND huyện Bảo Yên để tổng hợp, sắp xếp thứ 
tự ưu tiên khi lập kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025.

10. Cử tri xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai 
đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai 
xem xét đầu tư nâng cấp cột, đường dây điện 
(xóm Gốc Võng) của Thôn Chang.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Hiện tại các hộ dận đang sử dụng điện qua 

công tơ tổng (21 hộ). Vị trí cử tri cần bổ sung cột 
và dây đẫn được kéo từ cột cuối (dự án đầu tư 
năm 2020) đến vị trí trung tâm khoảng 1,2 km. 
Hiện tại ngành điện đang đề nghị thực hiện đầu 
tư xây dựng bổ sung dây dẫn.

11. Cử tri phường Duyên Hải, thành phố Lào 
Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem 
xét đầu tư, nâng cấp đường điện đường N1.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Điện lực đã thực hiện đầu tư đường điện cho 

khu vực này, tuy nhiên trong thời gian vừa rồi 
khách hàng lắp thêm nhiều thiết bị như tủ lạnh, 
điều hòa... dẫn đến quá tải dây dẫn. Điện lực đã 
lập kế hoạch thực hiện kéo bổ sung dây dẫn và 
cân pha san tải. Ngành điện đang đề nghị thực 
hiện đầu tư xây dựng bổ sung dây dẫn.

12. Cử tri phường Duyên Hải, thành phố Lào 
Cai phản ánh, hiện nay còn 03 xóm thuộc thôn 
Tiến Thắng chưa có đường điện 0,4 - trạm Hòa 
Tiến 1, ngoài ra 01 xóm có đường dây trần 0,4 
bám sát nhà dân nhưng không đảm bảo an toàn 
vì là dây trần, bị sét đánh gần đứt một dây. Đề 
nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành điện xem xét 
đầu tư cho nhân dân trong thôn. 

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Công Thương trả lời như 

sau: Qua khảo sát của ngành điện, hiện tại thôn 
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Tiến Thắng còn các hộ dân đang sử dụng điện 
qua công tơ ngành điện. Đường dây sau công tơ 
kéo qua đường tầu, qua đồi, qua ao gồm:                             

- Xóm ông Dung: 15 hộ, vị trí xin kéo đấu nối 
từ ĐZ 0.4 kV của ngành điện đến vị trí cuối cùng 
là khoảng: 800m.                

- Xóm ông Mộc: 12 hộ, vị trí xin kéo đấu nối 
từ ĐZ 0.4 kV của ngành điện đến vị trí cuối cùng 
là khoảng: 500m.             

- Xóm Ông (Dung, Mộc) thuộc ĐZ 0.4 kV sau 
TBA Hòa Tiến.                                     

- Xóm ông Huệ: 7 hộ, vị trí xin kéo đấu nối từ 
ĐZ 0.4 kV của ngành điện đến vị trí cuối cùng là 
khoảng: 450m thuộc ĐZ 0.4 kV -TBA Hòa Tiến 2.

Công ty Điện lực Lào Cai đang đề nghị Tổng 
Công ty cho thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung 
nâng cấp dây dẫn theo kế hoạch năm 2021. 

13. Cử tri phường Xuân Tăng, thành phố Lào 
Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện cải tạo đầu 
tư hệ thống lưới điện vào khu dân cư vì hệ thống 
điện lưới của nhân dân từ quốc lộ 4E qua khu 
vực canh tác nông nghiệp (khu vực trồng lúa 
nước) của các hộ dân tại tổ 7 phường Xuân Tăng 
không đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản 
của nhân dân trong mùa mưa bão sắp đến. Đề 
nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng hoàn thiện 
hệ thống dây dẫn điện dân sinh vào khu vực 
khe Toọc thuộc tổ 7 phường Xuân Tăng, hiện 
nay mới đầu tư được 500/1000 m theo hồ sơ kỹ 
thuật của dự án.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Năm 2019 ngành điện đã thực hiện đầu tư 

xây dựng 500m dây dẫn từ dự án khác sang để 
kéo bổ sung cấp điện cho nhân dân tuy nhiên 
do vượt giá trị đầu tư nên chưa thực hiện đầu tư 
500m còn lại. Hiện tại ngành điện đang đề nghị 
thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung dây dẫn theo 
kế hoạch năm 2021.

14. Cử tri huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn 
trương sửa chữa nâng cấp mặt đường Tỉnh lộ 
151 hiện tại có đoạn mặt đường hư hỏng hoàn 
toàn gây khói bụi mù mịt; nhiều đoạn mặt đường 
hỏng do xe trọng tải lớn chạy tạo thành vết lún, 
hằn sâu trên mặt đường, gây mất an toàn giao 
thông cho các phương tiện.

Ý kiến của UBND tỉnh:
- Tại Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 

23/7/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
xây dựng dự án: Xây dựng một số cầu và cầu 
tràn trên Tỉnh lộ 151, UBND tỉnh đã giao cho 
Sở Giao thông vận tải - Xây dựng triển khai xây 

dựng các cầu còn lại trên tuyến Tỉnh lộ 151 gồm: 
cầu Suối Cù (Km3+703, huyện Bảo Thắng), cầu 
tràn Văn Sơn (Km18+042) và cầu tràn Võ Lao 
2 (Km21+133, huyện Văn Bàn) với quy mô xây 
dựng bằng BTCT và BTCT DƯL, dự kiến thời 
gian thực hiện từ năm 2020-2022. Hiện tại, Sở 
Giao thông vận tải - Xây dựng đang chỉ đạo nhà 
thầu triển khai thi công. Khi các cầu này hoàn 
thành sẽ giải quyết được vấn đề ách tắc giao 
thông trong mùa mưa lũ và đảm bảo an toàn 
giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 151. 

- Tại Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 
31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 
dựng công trình: Nâng cấp Tỉnh lộ 151 đoạn nối 
đường Quý Xa - Tằng Loỏng với Tỉnh lộ 152 và 
Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Nâng cấp Tỉnh lộ 151 đoạn từ ngã ba Xuân 
Giao đến Tỉnh lộ 152 (Km0-Km3+170), huyện 
Bảo Thắng, UBND tỉnh đã phê duyệt 02 dự án 
trên. Hiện tại, chủ đầu tư (Sở Giao thông vận 
tải - Xây dựng) đang chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị 
triển khai thi công Tỉnh lộ 151 đoạn nối đường 
Quý Xa - Tằng Loỏng với Tỉnh lộ 152. Còn lại, 
Tỉnh lộ 151 đoạn từ ngã ba Xuân Giao đến Tỉnh 
lộ 152 (Km0-Km3+170) sẽ triển khai sau khi 
cân đối được nguồn lực đầu tư.

- Tại Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 
15/9/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo 
KTKT công trình sửa chữa nền mặt đường đoạn 
Km9+200 - Km9+750 (khu vực nhà máy Supe 
phân lân Apromaco). Hiện nay, Sở Giao thông 
vận tải - Xây dựng đang thực hiện công tác lựa 
chọn nhà thầu để triển khai thi công.

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện: 
Bảo Thắng, Văn Bàn chỉ đạo các phòng, ban 
chuyên môn và UBND các xã có liên quan phối 
hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trong 
quá trình thực hiện (nhất là công tác thống kê 
đền bù giải phóng mặt bằng) để các dự án triển 
khai được thuận lợi.

Đối với các đoạn tuyến khác trên Tỉnh lộ 151, 
hiện tại chưa cân đối được nguồn lực đầu tư nên 
chưa thể triển khai nâng cấp được trong thời 
gian này. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì tuyến 
đường thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng 
tuyến đường để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn, 
thuận tiện cho nhân dân.

15. Cử tri xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng 
tiếp tục đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải 
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- Xây dựng làm 05 vị trí đường gom dân sinh để 
nhân dân đi lại được thuận lợi, ý kiến này đã được 
đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - Xây 

dựng trả lời như sau: Liên quan đến việc xử lý 
các phát sinh sau khi đưa vào khai thác sử dụng 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa 
phận tỉnh Lào Cai), trên cơ sở báo cáo và đề 
nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng (Văn 
bản số 1928/SGTVTXD-QLGT ngày 28/5/2019 
và số 108/SGTVTXD-QLGT ngày 14/01/2020), 
Sở Tài chính (Văn bản số 235/STC-QLNS ngày 
19/02/2020), UBND tỉnh đã giao cho UBND 
các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và 
thành phố Lào Cai chủ động cân đối ngân sách 
cấp huyện và tổ chức huy động xã hội hóa để 
xử lý các phát sinh, đảm bảo ổn định đời sống 
nhân dân (Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 
31/3/2020).

16. Cử tri huyện Bảo Thắng phản ánh, tuyến 
đường Tỉnh lộ 152 do Sở Giao thông Vận tải - 
Xây dựng làm chủ đầu tư đi qua địa bàn xã Gia 
Phú đã được bàn giao đưa vào sử dụng nhiều 
năm nhưng vẫn còn nhiều hộ bị ảnh hưởng, đã 
được phê duyệt mức bồi thường hỗ trợ, nhưng 
đến nay vẫn chưa được thanh toán. Mặt khác, 
trong quá trình thi công tuyến đường trên, đã 
làm hư hỏng, vùi lấp khoảng 200m tuyến kênh 
thuỷ lợi bằng bê tông và làm hư hỏng công trình 
cấp nước sinh hoạt tại thôn Tả Thàng, xã Gia 
Phú. Những nội dung trên, đã được cử tri xã 
Gia Phú kiến nghị liên tục, nhiều năm, nhưng 
đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư xem xét, giải 
quyết cho nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem 
xét, sớm chỉ đạo chủ đầu tư, khẩn trương giải 
quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri.

Ý kiến của UBND tỉnh:

Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh đã bố trí bổ 
sung vốn cho dự án tại Quyết định số 2393/QĐ-
UBND với kinh phí là 4,093 tỷ đồng. Hiện nay 
UBND huyện Bảo Thắng đang hoàn thiện điều 
chỉnh hồ sơ thiết kế và lựa chọn nhà thầu thi 
công hoàn trả hệ thống mương thủy lợi tại thôn 
Tả Thàng, xã Gia Phú; đồng thời hoàn thiện 
việc chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ dân 
bị ảnh hưởng đã được phê duyệt trong quá trình 
thi công tuyến đường. Thời gian thực hiện xong 
trước ngày 31/12/2020.

17. Cử tri xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn tiếp 
tục đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 
tỉnh Lào Cai giải quyết những kiến nghị, đề xuất 
của xã Nậm Dạng liên quan đến ảnh hưởng do 
thi công đường Quý Xa -  Tằng Loỏng theo biên 
bản kiểm tra thực địa ngày 17/12/2019.

Ý kiến của UBND tỉnh:

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng trả lời như sau: Các kiến nghị của 
cử tri theo Biên bản kiểm tra thực địa ngày 
17/12/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 
tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội đồng bồi thường 
hỗ trợ và tái định cư huyện Văn Bàn, UBND xã 
Nậm Dạng và các hộ dân để giải quyết, cụ thể:

- Đối với kiến nghị của ông Đặng Phúc Đình 
và ông Triệu Văn Ngân bị ảnh hưởng từ hạ 
lưu cống: Các trường hợp này đã được hỗ trợ 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất ruộng 
sang đất trồng cây hàng năm khác (hỗ trợ năm 
2016 và năm 2017) và tại Biên bản làm việc 
ngày 12/8/2020, các hộ đã thống nhất không 
được hỗ trợ tiếp.

- Đối với kiến nghị của ông Đặng Hữu Lâm 
A và ông Phùng Kim Thanh bị ảnh hưởng từ 
hạ lưu cống: Các bên đã kiểm tra hiện trường 
ảnh hưởng, xem xét mức độ thiệt hại. Ngày 
14/8/2020, tại Tờ trình số 140/TTr-BGT, Ban 
QLDA đã trình Hội đồng bồ thường hỗ trợ và 
tái định cư huyện Văn Bàn thẩm định để trình 
UBND huyện phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 02 
hộ dân trên. Sau khi có quyết định phê duyệt 
Ban QLDA sẽ tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho 
hộ ông Đặng Hữu Lâm A và ông Phùng Kim 
Thanh theo quy định.

- Đối với kiến nghị liên quan đến xử lý sạt 
lở, tiêu thoát nước: Ngày 16/7/2020, Đoàn liên 
ngành đã đi hiện trường kiểm tra các vị trí ảnh 
hưởng và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Ngày 
18/8/2020, tại Văn bản số 3786/UBND-QLĐT, 
UBND tỉnh đã cho phép điều chỉnh, bổ sung các 
hạng xử lý trên vào dự án. Hiện nay Tư vấn thiết 
kế đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế xử lý, trình 
phê duyệt để triển khai thi công. 

- Đối với các đường liên thôn giao cắt với 
đường Quý Xa: Ban QLDA đã chỉ đạo nhà thầu 
thi công thực hiện thảm bê tông nhựa vuốt nối 
với đường dân sinh, đảm bảo việc đi lại của nhân 
dân được thuận lợi (theo Biên bản làm việc ngày 
12/8/2020 với UBND xã Nậm Dạng).

(Kỳ sau đăng tiếp)
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Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 55 Nghị quyết. 
Trong đó có 33 Nghị quyết quy phạm pháp luật, cụ thể:

1. Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian 
thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 
12/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành chính sách 
hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện 
sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về sửa đổi một số 
nội dung của Quy định ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 
của HĐND tỉnh Lào Cai về số lượng, chức danh, 
mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 
ở thôn, tổ dân phố; các chức danh khác ở thôn, 
tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của 
thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội ở 
thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác. 

3. Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về ban hành Quy 
định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo 
nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. 

4. Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định chế độ 
điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai; 

5. Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí 
thuốc, khám sức khỏe định kỳ, kinh phí khám chữa 
bệnh thường kỳ đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc 
diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện 
ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý.

6. Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số nội 
dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân 
và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

7. Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ xây 
dựng, quản lý tủ sách pháp luật của UBND cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

8. Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về việc xác định phạm 
vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực 
biên giới, vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất 
liền tỉnh Lào Cai.

9. Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ 
trang phục cho công chức, viên chức, người lao 
động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

10. Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 19/2019/
NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lào Cai về Bảng giá đất 5 năm (2020-
2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết 
số 01/2020/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 sửa đổi, 
bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 
06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
thông qua Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

11. Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

12. Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực 
hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai về 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm 
(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân 
sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán 
ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đến 
hết năm 2021.

13. Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành quy định về 
nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt 
động xúc tiến thương mại của tỉnh Lào Cai.

14. Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định 
chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông 
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập 
quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 

15. Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định 
chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

16. Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định khu vực nội 
thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân 
cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ 
trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 
được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

NGHỊ QUYẾT MỚI BAN HÀNH
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17. Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức khoán 
chi bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ do địa 
phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

18. Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định 
một số chính sách khuyến khích phát triển sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

19. Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối 
đa các khoản thu dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt 
động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm 
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

20. Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định 
một số nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

21. Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định 
các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, giai 
đoạn 2021-2025.

22. Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh kéo dài thời gian 
thực hiện Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND ngày 
18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách 
trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020.

23. Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số nội 
dung về mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, miễn, 
giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ 
đối với người trực tiếp quản lý người cai nghiện ma 
túy; chế độ hỗ trợ đối với viên chức và người lao 
động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện 
ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. 

24. Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ 
kinh phí mua thẻ BHYT, hỗ trợ cùng chi trả chi 
phí sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người 
nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 

25. Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian 
thực hiện Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 
15/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ 
công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai.

26. Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND 
ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh về cơ cấu và mức 
thưởng giải thưởng Văn học - nghệ thuật, giải 
thưởng báo chí Lào Cai.

27. Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 
2 và phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 
20/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND 
tỉnh Lào Cai Quy định về một số chính sách 
khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, 
văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

28. Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh đặt tên đường, phố 
trên địa bàn thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh 
Lào Cai.

29. Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định 
về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành 
tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông 
Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học 
công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai.

30. Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định chế độ đối 
với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn tại Trung 
tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai.  

31. Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh kéo dài thời gian 
thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy 
định về cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu 
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

32. Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ 
nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham 
gia phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên 
mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

33. Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định 
chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai 
thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Nội dung cụ thể các Nghị quyết xem trên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Lào Cai qua địa chỉ: hdnd.
laocai.gov.vn - Tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng 
nhân dân - Kỳ họp thứ 16.

                                 B.B.T
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Mùa xuân với sơn nữ của tôiMùa xuân với sơn nữ của tôi
             TRẦN THỊ MINH 

 Giao thừa năm ngoái - Xuân Canh Tý tại thôn Lao Chải 2, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào 
Cai. Đôi nam nữ mò mẫm vào vườn nhà ông Suy. Đêm băng giá tối đen như mực. Hai kẻ trộm 
lần đến luống tỏi nhổ vội vài cây rồi nhanh chóng nắm tay nhau vừa rúc rích cười vừa chạy về 
nhà. Ngôi nhà trình tường hình nấm khổng lồ rộn rã tiếng nhạc và tưng bừng điệu múa hát mừng 
xuân mới trên chiếc ti vi treo tường. Người mẹ đang lúi húi sắp thêm bánh bên hòn đá thiêng 
trong góc bếp. Những que hương làm từ vụn vỏ thảo quả tỏa ra thơm lừng hương vị núi rừng. 
Người cha đang chắt rượu mật ong rừng vàng óng ra chai. Một mâm cỗ đầy màu sắc bắt mắt 
được bày ra gồm bánh chưng xanh ngắt gói bằng gạo nếp được ngâm nước lá riềng cùng các 
loại bánh tro màu đen, bánh dày trắng ngà và các món được chế biến từ thịt lợn đang chờ cả 
nhà. Giắt nắm cây tỏi lên vách bếp để lấy lộc đầu năm*, cô gái hớn hở quay sang ngắm người 
con trai đang chúc Tết cả gia đình bằng những bao lì xì đỏ thắm “Con chúc bố mẹ một năm mới 
khỏe mạnh, thu hoạch được nhiều thảo quả và thóc ngô. Anh chúc các em ngoan ngoãn, học 
giỏi”. Quay sang cô gái “Anh chúc em một năm tràn đầy niềm vui, cuối năm tặng anh một em bé 
Hà Nhì!”. Người con gái cười bẽn lẽn, má đỏ rự bồ quân mà hai hàng nước mắt lấp lánh. Chàng 
trai ôm choàng đôi vai người vợ trẻ thì thầm “Vui lên chứ! Người Kinh kiêng nước mắt trong ngày 
xuân đấy!”. Cô gái nhoẻn cười chúi vào vai chồng…

Đó là hoài niệm về “Cái Tết đầu tiên của mèo con” Phu Se Lúy sau ngày làm vợ tôi. Mới học 
hết lớp 12 chẳng dám đi thi đại học vì sợ xa nhà mà ở nhà giúp mẹ cấy hái, lấy củi. Mùa nào 
việc nấy, em tất tả nhọc nhằn mưu sinh cùng bố mẹ chốn quê nghèo vùng cao xa xôi cuối trời 
Tây Bắc này. Vất vả thế mà cái sức xuân vẫn mơn mởn vun đầy trên vòm ngực áo chàm, trên 
đôi má hồng và khuôn mặt lá khoai nước. Đôi mắt nâu trong vắt, ngây thơ như mắt nai rừng đã 
đốn đổ trái tim tôi trong lần gặp đầu tiên tại Lễ hội Khô Già Già quê em. Rồi em chính thức là 
vợ tôi. Những ngày đầu làm dâu, em bỡ ngỡ đủ thứ. Từ một sơn nữ chưa bao giờ đi qua khỏi 
thị tứ nhỏ vùng cao, vậy mà về ở hẳn nơi đây em lạ lẫm giữa chốn thị thành. Bố mẹ tôi kiên trì 
dạy em từng nết ăn ở. Em là cô gái thông minh nên cũng dần hòa nhập. Nhưng gái thông minh 
cũng không thể giấu được lý trí và tình cảm của mình. Em nhớ nhà, nhiều khi thức dậy giữa đêm 
ngồi tủi thân khóc lặng lẽ. Mặc dù thi thoảng nghỉ vài ngày, tôi vẫn đưa em về vùng quê xa ngái 
trập trùng núi rừng ấy thăm bố mẹ… Chiều chiều thấy em ngóng về phía trời xa với ánh mắt vời 
vợi, tôi hiểu em nhớ nhà biết chừng nào. Nhìn em buồn mà lòng tôi quặn thắt… Ôi! Nàng sơn nữ 
bé bỏng của tôi!

Làm dâu gần 4 tháng là cái Tết Canh Tý ập đến. Ăn Tết Ông Công, Ông Táo xong, mẹ tôi 
nói năm nay là Tết đầu tiên con dâu xa nhà, bố mẹ cho vợ chồng con về quê ngoại ăn Tết. Em 
mừng lắm nhưng thoáng nét buồn. Hỏi ra mới biết em sợ dâu mới về quê ngoại ăn Tết sẽ mang 
tiếng với họ hàng bên chồng và hàng xóm. Bố mẹ tôi bật cười “Quan trọng là bố mẹ muốn con 
dâu vui và ông bà thông gia cũng vui vì không có cảm giác”, “Con gái là con người ta”.

TRANG VĂN NGHỆ
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Nhà ngoại biết vợ chồng con gái về ăn Tết thì vui lắm mổ một con lợn to. Bố vợ hớn hở tuyên 
bố “Nhà mình năm nay ăn Tết cả con lợn luôn. Làm nhiều lạp xường, thịt sấy biếu ông bà thông 
gia!”. Hình như chỉ đợi gái và rể về bố mẹ vợ mới “làm Tết”. Cả nhà ập vào gói bánh chưng lá 
riềng, giã bánh dày và nhờ hàng xóm “vật” lợn… suốt ngày chí chát tiếng dao chặt xương, tiếng 
chày giã bánh dày và chao ôi cái hương vị Tết sao mà đẫm đặc nồng nàn với mùi thảo quả xen 
lẫn các hương vị khác đã tạo nên đặc trưng của Tết quê ngoại…

Tết năm đó chúng tôi đã có một cái Tết vui vẻ, ấn tượng, đẫm đặc bản sắc. Sáng Mồng Một, 
hai đứa ra giếng nước chung của làng, xách một xô đầy về để nhà cho may mắn quanh năm. 
Theo phong tục quê em, ngày Mồng Một chẳng ai sang nhà nhau chúc Tết chỉ suốt ngày ở nhà 
làm bánh và chế biến các món ăn. Em làm bánh trôi gừng để bố dâng cúng tổ tiên, để mẹ dâng 
cúng thần Bếp. Bếp lửa suốt ngày nồng đượm khiến trong lòng “cây nấm” khổng lồ - Nhà em 
lúc nào cũng ấm cúng. Mồng hai, chúng tôi đi chúc Tết anh em nhà ngoại và đến Lễ hội xuân ở 
đầu làng vui chơi. Em trở lại là sơn nữ Hà Nhì với bộ áo yếm truyền thống có những đường viền 
lam nhạt lượn cong như sóng nước, mây vờn với những bông hoa bằng bạc, những chiếc khuy 
vải Tết hình con bướm tím nhạt nổi bật trên nền xanh đen của trang phục. Em chơi trò đánh đu 
với mấy cô bạn trong làng, tiếng em cười giòn tan như gieo nốt nhạc trong tôi… Rồi hai đứa tay 
trong tay đi chơi dưới mịt mù sương khói ảo diệu mà cảm thấy lòng bình yên, thảnh thơi, mà 
cảm thấy đi thêm chút xíu nữa sẽ gặp cảnh thiên đình như trong phim Tây Du Ký… Sáng mồng 
ba Tết, chúng tôi trở về thành phố. Bố mẹ vợ tất tả sắm quà để tiễn các con lên xe. Tôi lặng 
ngắm ông bà ngoại của những đứa con tương lai của tôi. Hình như tóc ông xanh lại và những 
nếp nhăn đuôi mắt bà đã giãn nở hết cỡ bởi niềm vui và lòng tin con gái mình đã, đang và sẽ 
hạnh phúc. Còn em khi ngồi xe đã nép vào ngực tôi thủ thỉ “Về làng ăn Tết vui quá! Em làm 
dâu xa, bố mẹ thương. Em về ăn Tết thế này bố mẹ vui lắm. Em chẳng còn tủi thân nữa. Em 
yêu anh nhiều nhiều mà!”…

Xuân Tân Sửu sắp tới rồi. Gần một năm qua, cô nàng bé bỏng của tôi đã thêm phần chững 
chạc. Con giai, con dâu vẫn đang son rỗi, bố mẹ tôi lại gợi ý cho hai vợ chồng về quê ngoại ăn 
Tết như năm ngoái. Nhưng em thỏ thẻ “Con cảm ơn bố mẹ đã cho con về ăn Tết quê ngoại. 
Nhưng năm ngoái con đã về rồi. Năm nay con xin được ăn Tết cùng bố mẹ để phụ mẹ những 
ngày bận bịu này. Mới lại con còn học phong tục Tết ở đây, học cách nấu những món ngon ngày 
Tết nữa. Ra giêng con chỉ xin bố mẹ cho chúng con về quê ngoại một ngày cho đỡ nhớ. Tết 
quê nào, ở nhà nào cũng là Tết quê mình, Tết nhà mình, cũng là tình yêu thương của hai bên 
bố mẹ dành cho chúng con mà…”.

Tôi xúc động nhìn em, một cô dâu Hà Nhì tuổi hai mươi mà vẫn như thiếu nữ, có đôi má 
ửng hồng và ánh mắt ngời ngời hạnh phúc. Như chẳng hề để ý đến chồng, em nói tiếp với bố 
mẹ “Sau này khi có em bé rồi, con xin phép bố mẹ mỗi năm ăn Tết một quê. Như vậy là vẹn toàn 
cả đôi bên và cháu nội của ông bà là dân thành phố nhưng vẫn có chút gốc gác vùng cao ạ!”.

Tôi ngỡ ngàng. Chao ôi! Sơn nữ của tôi vừa năm ngoái còn vụng ngượng, trẻ con mà năm 
nay đã lớn và chững chạc hơn nhiều rồi! Mẹ mỉm cười nhìn bố. Cả hai bố mẹ tươi cười nhìn em 
trìu mến rồi gật gật đầu…

                                                                                                     T.T.M
                            _____________
    * Người Hà Nhì đen ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: Đêm 30 Tết có tục nhổ trộm tỏi hàng xóm về giắt 

tường nhà gọi là hái lộc đầu xuân.
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THƯ BAN BIÊN TẬP
Năm 2020, Bản tin Hội đồng nhân dân đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của 

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Bản tin ngày càng được 
nâng cao cả về nội dung và hình thức. 

Trong năm, Ban biên tập đã nhận được nhiều bài định hướng, chỉ đạo, nghiên cứu trao đổi 
kinh nghiệm hoạt động của các đồng chí Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, lãnh đạo các Ban 
HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các cộng tác 
viên tại các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng 
HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thị xã thành phố; lãnh đạo, 
chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố… Bản tin đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ tuyên truyền về các hoạt động của các cơ quan và đại biểu dân cử. Ban biên tập 
Bản tin Hội đồng nhân dân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí 
lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các ban, ngành, 
đoàn thể, các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là các cộng tác viên đã góp phần thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền về các hoạt động của các cơ quan và đại biểu dân cử trong thời gian qua, đồng 
thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cộng tác của các đồng chí trong thời gian tới.

Bản tin Hội đồng nhân dân cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp chân thành của bạn 
đọc về nội dung cũng như hình thức của Bản tin. Chúng tôi mong được tiếp thu nhiều hơn nữa 
những ý kiến góp ý xây dựng Bản tin của quý bạn đọc, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên 
truyền ngày càng tốt hơn. 

Ban biên tập Bản tin Hội đồng nhân dân xin thông báo tới các đồng chí và bạn đọc những 
nội dung chính Bản tin sẽ tập trung tuyên truyền trong năm 2021 như sau:

- Hoạt động Kỳ họp HĐND; hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lào Cai; HĐND các huyện, thị xã, thành phố; HĐND các xã, phường, thị trấn và đại biểu 
HĐND các cấp trong tỉnh: Hoạt động tiếp xúc cử tri, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử 
tri; công tác tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; các 
hoạt động khảo sát, giám sát; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, an ninh - quốc phòng tại các địa phương trong tỉnh; công tác tham mưu, phục vụ của 
Văn phòng.

- Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tuyên truyền biểu dương, tôn 
vinh các mô hình mới, nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến gắn liền với các phong trào thi đua 
yêu nước, thi đua chuyên đề. 

- Việc triển khai thực hiện các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết HĐND.
Tin, bài, ảnh xin gửi về địa chỉ:
Bản tin Hội đồng nhân dân - Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai (Khối 2, đại lộ Trần Hưng 

Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai).
Điện thoại: 0214 3660 448;  Email: banbientaphdnd@ laocai.gov.vn
Nhân dịp năm mới 2021, Ban biên tập xin kính chúc các đồng chí và bạn đọc luôn dồi dào 

sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!
B.B.T
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