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HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

NGÔ QUYỀN
Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Một trong những phương diện lớn của tư 
tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề dân chủ. 

Trong đó, quan điểm của Bác về việc bầu cử đại 
biểu đại diện cho nhân dân ở hai cơ quan: Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân chiếm vị trí rất quan 
trọng. Nghiên cứu tư tưởng của Người về công 
tác bầu cử là một trong những cơ sở để thực hiện 
tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một 
gia đình nhà nho yêu nước. Ngay từ thơ bé, 
tư tưởng trọng dân, vì dân của Nho giáo đã 
thấm vào Người qua những bài học chữ Hán 
cùng cha: “Dân vi quý, Quân vi khinh” (Dân 
là vốn quý, vua là thứ yếu), hay “dĩ dân vi 
bản” (lấy dân làm gốc)... Lớn lên, khi vào 
học trường Quốc học Huế, Người cũng đã 
bắt đầu được tiếp xúc với nền giáo dục 
phương Tây qua cách giáo dục của thực 
dân của Pháp. Mặc dù thực dân Pháp cố 
gắng hạn chế đến mức thấp nhất những tư 
tưởng tự do dân chủ cho học sinh thuộc địa 
nhưng những thấp thoáng đâu đó là những 
khía cạnh về dân chủ của Montesquieu, 
Jean-Jacques Rousseau... những nhà Khai 
sáng vĩ đại Pháp. Bác kể lại rằng: Khi thôi 
học ở trường Quốc học Huế, vào miền Nam 
khi nghe những từ: Tự do, Bình đẳng, Bác 
ái của khẩu hiệu Cách mạng tư sản Pháp, 
Bác muốn tìm hiểu ý nghĩa của những chữ ấy là gì. 
Khát khao độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc 
đã thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành 
ra đi tìm đường cứu nước. Sau hơn 30 năm bôn 
ba khắp năm châu bốn bể, Bác đã tìm thấy con 
đường đưa đất nước đến độc lập, nhân dân đến tự 
do. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đập tan 
xiềng xích 80 năm nô lệ, đập nát gông cùm của 
chế độ phong kiến mấy nghìn năm khoác lên đầu, 
lên cổ của nhân dân ta. Tư tưởng trọng dân, gần 
dân, vì dân, lấy dân làm gốc của Nho giáo đã được 
Bác đem đến nội hàm mới của thời đại dân chủ 
nhân dân, đó là: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao 
nhiêu quyền hạn đều của dân; mọi quyền hành và 
lực lượng đều ở nơi dân; quyền lực chính trị thuộc 
về nhân dân và phục vụ cho lợi ích của nhân dân... 

Người cho rằng nhân dân đã “ủy thác” một phần 
quyền lực của mình cho nhà nước. Như vậy mọi 
quyền lực của Nhà nước từ Trung ương đến địa 
phương, từ Chủ tịch nước đến cán bộ xã đều do 
nhân dân “ủy thác”; khi hết nhiệm kỳ, Chính phủ 
sẽ phải trao lại quyền cho nhân dân và nhân dân 
sẽ “tuyển cử” để trao quyền cho một Chính phủ ở 
nhiệm kỳ mới do dân bầu ra. 

Ngay sau khi Chính quyền Cách mạng ra đời, 
ngày 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng 
đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. 
Nhà nước lâm thời còn non trẻ đã phải đối mặt với 
thù trong giặc ngoài nhằm lật đổ chính quyền cách 
mạng. Trước tình hình đó, Bác Hồ và Đảng ta đã 
quyết tâm tổ chức Tổng uyển cử trong cả nước để 
nhân dân bầu ra Quốc hội, Chính phủ. Đó là Nhà 
nước do nhân dân lựa chọn, làm ra Hiến pháp, 
thành lập chính phủ và hệ thống chính quyền từ 
Trung ương đến địa phương của nước Việt Nam 
độc lập, tự do, dân chủ. Ngay phiên họp đầu tiên 
Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, tức là sau 1 
ngày tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề 
nghị: “Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm 
càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông 

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

kiểm tra công tác bầu cử.
Ảnh: Ngô Quyền
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đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái từ mười tám 
tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân 
biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống...” Việc 
người dân cầm lá phiếu bầu ra người đại diện cho 
mình, thành lập chính phủ và chính quyền các cấp 
là sự thể hiện cao nhất quyền làm chủ của nhân 
dân. Đồng thời nó còn một ý nghĩa quan trọng, 
đó là: Đưa người dân từ vị trí nô lệ trở thành người 
làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. 
Theo Người: bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân là một cuộc vận động chính trị quan trọng, 
nhằm phát huy vai trò làm chủ thật sự của nhân 
dân trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, 
do dân, vì dân. Một tuần sau phiên họp Chính phủ 
lâm thời đầu tiên,  ngày 08-9-1945 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời ký sắc lệnh 
số 14 về việc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Sắc 
lệnh nêu rõ: Nhân dân Việt Nam do quốc dân đại 
hội thay mặt là quyền lực tối cao để ấn định cho 
nước Việt Nam một Hiến pháp Dân chủ Cộng hòa. 
Trong tình thế hiện giờ, sự triệu tập quốc dân đại 
hội là rất cần thiết để cho toàn dân tham gia vào 
công cuộc củng cố nền độc lập chống ngoại xâm. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Về mặt chính trị, thì 
nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. 
Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn”. 
Bác khẳng định rõ “Tổng tuyển cử tức là tự do, 
bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết… Trong tổng 
tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều 
có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền 
đi bầu cử, không phân chia trai, gái, giàu nghèo, 
tôn giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt 
Nam thì đều có hai quyền đó”. Ngày 05/01/1945 
trước 1 ngày diễn ra Tổng tuyển cử đầu tiên, Hồ 
Chí Minh kêu gọi: “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng 
năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân 
ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày 
vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày 
Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên 
trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu 
hưởng dụng quyền dân chủ của mình... mỗi người 
đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân 
độc lập, tự do”. Đáp lại đề nghị đại diện các làng 
xã ở Hà Nội, suy tôn Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước 
vĩnh viễn, Bác đã khước từ đề nghị đó và đã trả 
lời: “Tôi rất cảm động được đồng bào quá yêu mà 
đề nghị: Tôi không phải ra ứng cử, đồng bào các 
nơi khắc cử tôi vào Quốc hội. Nhưng tôi là một 
công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
nên tôi không thể vượt qua khỏi thể lệ của Cuộc 
Tổng tuyển cử đã định”. Những lời nói ấy, phản 
ánh rất trung thực tư tưởng của Hồ Chí Minh về 
bầu cử, ứng cử là những quyền quan trọng nhất 

của thực hành dân chủ. Bác đã được bầu trúng 
cử đại biểu Quốc hội với 98,4% số phiếu cùng với 
403 đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên. Việc tổ chức 
Tổng tuyển cử năm 1945 là một quyết định táo 
bạo, dũng cảm, đúng đắn và hơn hết nó thể hiện 
quyết liệt tư tưởng trao quyền dân chủ cho nhân 
dân của Hồ Chí Minh.

Hiện nay, cùng với cả nước, tỉnh Lào Cai 
đang hoàn thành những khâu cuối chuẩn bị cho 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm 
kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. Việc ôn lại, 
học tập những tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân 
chủ về việc bầu cử có một ý nghĩa vô cùng to 
lớn mang tính thực tiễn sâu sắc. Thấm nhuần tư 
tưởng của Bác, tỉnh Lào Cai luôn thực hiện đúng 
các quy trình của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân. UBND tỉnh Lào 
Cai đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về 
việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng số có 31 thành viên, 
do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, các Phó chủ 
tịch và các thành viên khác của Ủy ban bầu cử 
tỉnh gồm đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQVN, sở, ban, Ngành có liên quan ở tỉnh. 
Việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 
- 2026 ở tỉnh; Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND các 
huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban bầu cử đại biểu 
HĐND ở các các xã, phường, thị trấn đều được 
triển khai thực hiện đảm bảo đúng lịch thời gian 
quy định của pháp luật. Đồng thời tỉnh đã chỉ đạo 
thành lập các ban chỉ đạo bầu cử, cùng các tiểu 
ban, các tổ giúp việc ở các cấp; thành lập các Ban 
bầu cử tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 
14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Tiến 
hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2 
đúng thời gian quy định. Công tác thông tin ttuyên 
truyền, nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội 
và HĐND các cấp được thực hiện nghiêm túc, dân 
chủ, đúng pháp luật.

76 năm đã trôi qua, những tư tưởng về dân 
chủ, về trao quyền quyết định cho nhân dân thông 
qua việc người dân cầm lá phiếu đi bầu ra cơ quan 
nhà nước các cấp vẫn còn nguyên giá trị. Cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tiến hành một 
cách dân chủ, chặt chẽ, đúng luật, đúng quy trình. 
Ngày bầu cử  thực sự là ngày hội của nhân dân, 
phát huy quyền và nghĩa vụ công dân trong việc 
lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng là 
người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân 
dân để đất nước, xây dựng Nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân, vì nhân dân.

N.Q
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VAI TRÒ CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI
TRONG CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN GIAI ĐOẠN 1991- 2000

HÀ THỊ THIỆP
Nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

Ngày 01 tháng 10 năm 1991 tỉnh Lào 
Cai được tái lập theo Nghị quyết của 

Quốc hội khóa VIII về việc chia tách tỉnh Hoàng 
Liên Sơn thành 02 tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. 
Tỉnh Lào Cai sau tái lập có 8 huyện và 01 thị 
xã, 180 xã, phường, thị trấn, trong đó có 109 xã 
vùng cao. Các cơ quan tỉnh sau tái lập được bố 
trí nơi làm việc tại khu tập kết thị trấn Phố Lu 
và thị trấn Tằng Loỏng của huyện Bảo Thắng. 
HĐND cấp tỉnh vào thời điểm đó có 53 đại biểu. 
Để củng cố chính quyền, HĐND tỉnh đã sớm 
ổn định, để tổ chức họp kỳ thứ nhất, nhiệm kỳ 
1989 -1994, bầu Thường trực HĐND, các Ban 
HĐND, bầu các thành viên UBND, Tòa án nhân 
dân tỉnh, theo Điều 15, Luật Tổ chức HĐND và 
UBND của Quốc hội số 19-LTC/HĐNN8, ngày 
30 tháng 6 năm 1989.

Để củng cố hệ thống chính quyền địa 
phương theo quy định của Luật Tổ chức HĐND 
và UBND năm 1989 và sửa đổi bổ sung năm 
1993, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 1989 - 1994, 
duy trì 53 đại biểu1. Nhiệm kỳ 1994 -1999 được 
bầu 48 đại biểu2. Cơ cấu, lựa chọn những người 
có trình độ, năng lực công tác, uy tín, phẩm 
chất đạo đức, chính trị, chú trọng tỷ lệ đại biểu 
người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, đại biểu nữ. 
Trình độ của đại biểu HĐND cấp tỉnh, khóa sau 
được nâng so với khóa trước. HĐND tỉnh tăng 
cường vai trò hoạt động của Thường trực, các 
Ban chuyên trách của HĐND và đại biểu HĐND 
là lãnh đạo chủ chốt (Bí thư, Chủ tịch HĐND, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã), người đứng 
đầu cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, 
cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, được cơ cấu 
vào đại biểu HĐND cấp tỉnh, đã phát huy vai 
trò, nhiệm vụ cùng hệ thống chính trị để củng cố 
chính quyền địa phương sau tái lập tỉnh. 

1. Trang 535 (Lào Cai 25 năm tái lập, đổi mới, phát triển 
(1991 - 2015)).
2. Trang 536 (Lào Cai 25 năm tái lập, đổi mới, phát triển 
(1991 - 2015)).

Trong giai đoạn sau tái lập tỉnh, cơ sở 
hạ tầng thấp kém, giao thông chưa phát triển, 
56/180 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm 
xã, 7/9 huyện, thị xã chưa có điện lưới quốc gia, 
đời sống của cán bộ, nhân dân còn nhiều khó 
khăn; số hộ đói, nghèo chiếm 60%, nhiều gia 
đình cán bộ, đảng viên còn nghèo, đói; trình độ 
dân trí thấp 52% dân số còn mù chữ; nhiều xã 
chưa có cơ sở khám chữa bệnh; ngành giáo dục 
thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp; đội ngũ 
cán bộ cơ sở năng lực thấp, tỷ lệ cán bộ chưa 
chủ động được công tác còn nhiều. Vì vậy, yêu 
cầu nhiệm vụ chung trong giai đoạn này là phát 
triển kinh tế, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, đi 
đôi với củng cố hệ thống chính trị để từng bước 
nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện 
Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 26/9/1992 của 
Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VII) về “một số nhiệm vụ đổi mới 
và chỉnh đốn Đảng” và Chương trình hành động 
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba đã xác định 
xây dựng đội ngũ cán bộ “nói đi đôi với làm”, để 
tạo niềm tin trong nhân dân. Sau tái lập tỉnh Lào 
Cai thiếu cán bộ các cấp có trình độ đại học, 
cao đẳng, trung cấp, đa phần cán bộ cấp cơ 
sở chỉ dừng lại ở trình độ văn hóa cấp I và cấp 
II và biết chữ; cán bộ cấp cơ sở hoạt động trên 
cơ sở tín nhiệm của tổ chức Đảng và nhân dân; 
nguyên nhân là do nhiều xã, thôn bản vùng cao 
chưa có trường, lớp học vì vậy việc học tập của 
cán bộ, nhân dân chưa được chú trọng.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đi 
đôi với củng cố hệ thống chính trị, trong nhiệm 
kỳ 1991 - 1994 và nhiệm kỳ 1994 - 1999, HĐND 
tỉnh đã xem xét ban hành nhiều Nghị quyết về 
cơ chế chính sách, về chỉ tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội hàng năm và giai đoạn; về công tác 
xóa mù chữ và đào tạo giáo viên; thực hiện xây 
dựng các trường, lớp tạm; mượn nhà dân để 
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làm trường lớp học; cải tạo các phong tục tập 
quán lạc hậu trong đồng bào các dân tộc thiểu 
số tại các xã vùng cao; chính sách hỗ trợ nhân 
dân thực hiện định canh, định cư... Các Nghị 
quyết của HĐND tỉnh trong mỗi giai đoạn đã 
bám sát với tình hình thực tế 
địa phương, đề ra nhiều biện 
pháp giải quyết khó khăn trước 
mắt và lâu dài để thúc đẩycác 
hoạt động phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh, quốc phòng. 
Để các cấp, các ngành tổ 
chức triển khai thực hiện các 
Nghị quyết của HĐND tỉnh có 
hiệu quả, hàng năm HĐND 
đã tăng cường vai trò giám 
sát của Thường trực, các Ban, 
đại biểu HĐND tỉnh thông qua 
hoạt động kỳ họp, giữa hai kỳ 
họp để giám sát các sở, ban, 
ngành, địa phương. Thông 
qua giám sát, Thường trực, các Ban, đại biểu 
HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến, kiến nghị trực 
tiếp tại các cuộc họp, kỳ họp và thông qua các 
báo cáo giám sát, để kiến nghị với cơ quan, đối 
tượng giám sát khắc phục các tồn tại, hạn chế, 
đồng thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND về trách nhiệm của người đứng đầu trong 
đảm nhận các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 
thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
HĐND tỉnh và việc chỉ đạo thực thi pháp luật 
tại địa phương. Qua đó, làm cơ sở để các đồng 
chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đảm bảo 
nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan 
hành chính nhà nước ở địa phương; lựa chọn bổ 
nhiệm, đề bạt các chức danh do HĐND bầu và 
phê chuẩn đảm bảo đáp ứng về trình độ, năng 
lực công tác và có trách nhiệm với nhân dân. 

Đến năm 1995, sau 04 năm tái lập tỉnh, 
với việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 
HĐND tỉnh hàng năm trong các lĩnh vực, trong 
đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đã xóa được 
xã trắng về giáo dục, phong trào xóa mù chữ 
và tiếp tục học để biết chữ được đẩy mạnh, mỗi 
huyện vùng cao có 01 trường phổ thông dân 

tộc nội trú, có trường phổ thông dân tộc nội trú 
tỉnh; cùng với việc thực hiện có hiệu quả các 
chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng cao, người 
chưa biết đến lớp, đến trường, ưu tiên xét học 
cử tuyển con em đồng bào dân tộc thiểu số đi 

học đại học và đào tạo cán bộ theo hình thức 
vừa học vừa làm, học chuyên tu, vì vậy giai 
đoạn 1992 - 1995 có trên 20003 đảng viên được 
ưu tiên đào tạo; giai đoạn 1996 - 2020 có trên 
17.0004, lượt cán bộ, đảng viên được đi học, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
và lý luận chính trị, trong đó có nhiều đại biểu 
HĐND các cấp được đi đào tạo vì vậy, đã tạo 
điều kiện cho đại biểu HĐND các cấp, trong đó 
có đại biểu HĐND tỉnh có trình độ đáp ứng đủ 
điều kiện để được bố trí, đề bạt, bổ nhiệm vào vị 
trí quan trọng của các cơ quan đơn vị, góp phần 
củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền địa 
phương vững mạnh.

Vào giai đoạn những năm 1991 - 1993, 
thực hiện Khoản 2, Điều 16, Điều 24 và 28 Luật 
Tổ chức HĐND và UBND năm 1989 quy định, 
HĐND thực hiện “Giám sát và hướng dẫn hoạt 
động của HĐND cấp dưới”, giám sát UBND 
cùng cấp và các cơ quan khác của Nhà nước ở 
địa phương trong việc thi hành pháp luật, chính 
sách của nhà nước và Nghị quyết của HĐND 
cấp mình, các quyết định của các cơ quan Nhà 

3. Trang 510 (lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947 - 2007)).
4. Trang 535 (lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947 - 2007)).

Ảnh: BBT
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nước cấp trên, vì vậy thông qua hoạt động giám 
sát của Thường trực, các Ban HĐND cấp tỉnh 
đối với hoạt động của các cơ quan cấp tỉnh 
và HĐND - UBND cấp huyện, thị xã, đã đánh 
giá ghi nhận những nỗ lực của cơ quan, đơn 
vị, chính quyền cấp huyện, đồng thời chỉ ra 
các tồn tại, hạn chế về công tác tổ chức thực 
hiện nhiệm quyền hạn của cơ quan cấp tỉnh 
có liên quan, Thường trực HĐND - UBND cấp 
huyện, các Ban HĐND cấp huyện và lãnh đạo 
các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND 
cấp huyện trong việc triển khai thực thi các 
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo 
các chỉ tiêu do Nghị quyết HĐND cấp tỉnh đã 
ban hành; kiến nghị với Thường trực HĐND - 
UBND cấp tỉnh, cấp huyện và lãnh đạo các cơ 
quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị 
trấn thực hiện tốt công tác điều hành, chỉ đạo 
gắn với quan tâm hài hòa đến quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông 
qua giám sát của Thường trực, các Ban, đại 
biểu HĐND tỉnh đã góp phần xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức các cấp đảm nhận tốt 
nhiệm vụ được giao; thấm nhuần chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, 
có trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ được giao; có khả năng 
triển khai thực hiện các chủ trương chính sách 
của Đảng, pháp luật nhà nước và các Chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc 
phòng, an ninh tại mỗi đơn vị, địa phương; 
thực hiện tốt công tác vận động quần chúng 
nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Đến năm 
2000, kinh tế - xã hội của tỉnh đã phát triển 
đáng kể, hệ thống giao thông được mở mới, 
chỉ còn 17 xã chưa có đường ô tô đến trung 
tâm thôn; xây dựng 69 dự án định canh, định 
cư cho 38.900 hộ ổn định tại nơi ở mới; cơ bản 
xóa bỏ cây thuốc phiện. Có 108 xã, phường, 
thị trấn được phủ sóng truyền hình, 37% số hộ 
có radio; 100 xã, phường được phủ sóng điện 
thoại di động; số hộ nghèo đói giảm bình quân 
hàng năm đạt 2,55%, thu ngân sách đạt 210 

tỷ đồng5... thông qua đó khẳng định hoạt động 
của HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng vào 
công cuộc xây dựng, củng cố hệ thống chính 
quyền các cấp vững mạnh. 

Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ 
tiếp xúc cử tri, thăm nắm tâm tư nguyện vọng 
cử tri giai đoạn đầu tái lập tỉnh rất khó khăn, 
đường giao thông chỉ kết nối đến trung tâm các 
huyện, xe công vụ hạn chế; các đoàn đại biểu 
phải đi bộ theo các lối mòn để đến trung tâm 
các xã, thôn bản; mỗi đợt thực hiện tiếp xúc cử 
tri đại biểu phải đi nhiều ngày và thực hiện tiếp 
xúc nhiều xã, tiếp xúc kể cả buổi đêm; đại biểu 
cử tri được mời đến dự hội nghị đầy đủ. Ý kiến 
cử tri giai đoạn này chủ yếu tập trung kiến nghị 
thực hiện các chính sách của tỉnh và Trung 
ương về đưa giống mới vào sản xuất, phương 
pháp sử dụng phân hóa học, thực hiện xóa đói, 
giảm nghèo và cải tạo các phong tục tập quán 
lạc hậu, chính sách hỗ trợ người dân thực hiện 
định canh, định cư, việc xây dựng trường lớp 
học và công tác xóa mù chữ, khám chữa bệnh…
Thông qua việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến 
nghị cử tri đã tạo điều kiện cho hệ thống chính 
quyền các cấp quan tâm giải quyết hài hòa các 
lợi ích của người dân, để từng bước nâng cao 
đời sống của nhân dân, đặc biệt là nhân dân tại 
các xã vùng cao khó khăn.

Hoạt động của HĐND tỉnh giai đoạn 1991-
2000 đã phát huy được chức năng của cơ quan 
quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho 
ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân 
dân. Tổ chức hoạt động theo đúng nguyên 
tắc, quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của 
Luật Tổ chức HĐND và UBND; thông qua hoạt 
động đã cùng với hệ thống chính trị củng cố 
hệ thống chính quyền các cấp giai đoạn sau 
tái lập tỉnh đủ sức lãnh đạo và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn 
kết, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân; nêu 
cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, 
để thực hiện nhiệm vụ củng cố chính quyền cơ 
sở sau tái lập tỉnh.

5. Trang 529 (lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947 - 2007)).
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Kết quả giám sát chuyên đề việc quản lý, sử dụng và hiệu quả đầu tư 
nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

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

Thực hiện Chương trình công tác năm 
2021, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến 

hành giám sát chuyên đề việc quản lý, sử dụng 
và hiệu quả đầu tư nguồn vốn ODA, vốn vay ưu 
đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Qua 

giám sát cho thấy từ năm 2016 đến nay tỉnh 
Lào Cai đã chủ động tiếp cận nguồn vốn ODA 
từ nhiều nhà tài trợ nước ngoài như Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (ADB). Thu hút được 23 
chương trình, dự án với tổng mức đầu tư được 
phê duyệt là 9.132 tỷ đồng.

 Trong quá trình triển khai các chương 
trình, dự án, các sở, ngành, địa phương cơ bản 
đã phối hợp tốt với chủ đầu tư thực hiện các điều 
kiện, thủ tục giải ngân theo hiệp định đã ký; chú 
trọng công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất 
sách để thực hiện các dự án. Các cơ quan quản 
lý dự án, chủ đầu tư đều thực hiện nghiêm túc 
và kịp thời các kết luận của Thanh tra, Kiểm 
toán. Đến thời điểm giám sát, tổng vốn đã giao 
cho các dự án có sử dụng vốn ODA, vốn vay 
ưu đãi nước ngoài cả giai đoạn 2016-2020 là 
4.005 tỷ đồng, trong đó: Vốn đối ứng từ ngân 
sách trong nước 907 tỷ đồng, vốn nước ngoài 
cấp phát từ NSTW và viện trợ không hoàn lại 
2.724 tỷ đồng, vốn vay lại Chính phủ vay nước 

ngoài 365 tỷ đồng với 22 chương trình, dự án, 
bình quân 800 tỷ đồng/năm, chiếm trên 10% 
kế hoạch vốn chi cho đầu tư phát triển của tỉnh 
Lào Cai. Các chương trình, dự án sử dụng vốn 
ODA tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển đô 

thị; xây dựng cơ sở hạ tầng 
nông nghiệp, nông thôn; giao 
thông, thủy lợi; điện, nước; 
tài nguyên, môi trường; y tế, 
giáo dục, xóa đói giảm nghèo. 
Phần lớn các chương trình, dự 
án sau khi hoàn thành, đưa 
vào sử dụng đều phát huy 
hiệu quả tích cực, theo đúng 
mục tiêu đề ra và đáp ứng 
được nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.

 Bên cạnh những kết quả 
đạt được, trong công tác quản 
lý, sử dụng nguồn vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi nước ngoài vẫn 

còn một số tồn tại, khó khăn và vướng mắc cần 
có biện pháp, giải pháp khắc phục, cụ thể đó 
là: Về cơ chế thực hiện: Các thủ tục triển khai 
chương trình, dự án phải qua nhiều khâu, mất 
nhiều thời gian, phức tạp, khó thực hiện. Trình 
tự lập, phê duyệt kế hoạch hàng năm phải qua 
nhiều bước; vốn nước ngoài cấp phát từ ngân 
sách Trung ương thường muộn; việc phân bổ 
và cân đối các nguồn vốn còn chưa được đáp 
ứng kịp thời. Đối với những dự án Ô (dự án trong 
đó có một cơ quan giữ vai trò chủ quản, thực 
hiện chức năng điều phối chung) sử dụng vốn 
của Ngân hành thế giới (WB), việc rút vốn phụ 
thuộc vào bộ chủ quản và Ban quản lý dự án 
Trung ương nên mất nhiều thời gian. Công tác 
khảo sát, chuẩn bị đầu tư, thẩm định nội bộ của 
một số chủ đầu tư, các ngành, địa phương còn 
hạn chế. Do vậy, có một số công trình có sai sót, 
hiệu quả đầu tư chưa cao. Công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, tiến 
độ chậm. Phần lớn các Ban Quản lý dự án trực 
thuộc các sở chuyên ngành (Sở Nông nghiệp 
và PTNT; Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Văn 

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc sử dụng nguồn vốn ODA
đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Lào Cai.

Ảnh: Đỗ Phúc
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hóa, Thể thao và Du lịch) lực lượng mỏng, chủ 
yếu là các cán bộ kiêm nhiệm nên đôi khi không 
đáp ứng kịp yêu cầu tiến độ của dự án. Công 
tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
và các đơn vị chủ đầu tư trong việc cung cấp 
thông tin, báo cáo còn hạn chế. Ngoài ra do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến một số 
dự án đang thực hiện cũng bị chậm tiến độ...

Qua giám sát cho thấy, những tồn tại, hạn 
chế và nguyên nhân xuất phát từ cả chủ quan 
và khách quan đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc thực hiện các chương trình, dự án ODA và 
vốn vay ưu đãi nước ngoài. Nhằm khắc phục 
những tồn tại, hạn chế nêu trên, để nghị các 
cấp, các ngành trong thời gian tới cần thực hiện 
tốt một số giải pháp cụ thể như sau:  

Một là, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các 
bộ, ngành Trung ương: 

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính: Phối hợp với các bộ chủ quản Trung 
ương, các địa phương rà soát, tháo gỡ vướng 
mắc trong công tác xây dựng dự án, trao đổi 
với các nhà tài trợ để có các quy định phù hợp 
và đơn giản hóa trong các hiệp định vay; đẩy 
nhanh việc giải ngân, xử lý đơn rút vốn, ký kết 
hợp đồng cho vay lại, đặc biệt là những dự án 
Ô. Sớm có giải pháp để tỉnh tiếp tục thực hiện 
Dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn 
huyện Bắc Hà (vốn Qũy Cô oét); Báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ để sửa đổi nội dung Quyết 
định số 1593/QĐ-TTg ngày 14/9/2015, điều 
chỉnh thời gian thực hiện dự án Phát triển các 
đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông 
đến ngày 30/6/2023. 

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ 
Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sớm 
cân đối bố trí nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 
để tỉnh Lào Cai thực hiện đầu tư lưới điện cho 
các thôn bản chưa có điện.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn: Chỉ đạo Ban Quản lý các dự án lâm 
nghiệp trong quý I năm 2021 điều chỉnh và giao 
kế hoạch năm 2021 theo đề nghị của Ban quản 
lý dự án KfW8 tỉnh Lào Cai để đảm bảo thực 
hiện và giải ngân thanh toán hết nguồn vốn đã 
phân bổ cho tỉnh đối với dự án Quản lý rừng 
bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát 
thải CO2; Chỉ đạo Ban quản lý các dự án Nông 
nghiệp các bon thấp Trung ương sớm có hướng 
dẫn việc xử lý tài sản sau khi dự án kết thúc đối 
với dự án hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp - 
LCASP; Chỉ đạo Ban Điều phối Trung ương của 

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 
sạch nông thôn dựa trên kết quả sớm có thông 
báo chính thức về việc gia hạn thời gian thực 
hiện để địa phương chủ động trong công tác 
chuẩn bị các điều kiện đầu tư đối với các danh 
mục dự án cấp nước sinh hoạt mới đã đề nghị 
bổ sung; Bố trí vốn còn thiếu của dự án Phát 
triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh 
miền núi phía Bắc cho tỉnh Lào Cai.

Hai là, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 
huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác 
đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ cho các 
dự án. Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương 
nghiên cứu để đề xuất, tiếp cận các nguồn 
vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 
2021-2025 theo hướng lựa chọn những nhà tài 
trợ, nguồn vốn có thành tố ưu đãi có lợi (viện trợ 
không hoàn lại, tỷ lệ vay lại thấp, lãi suất thấp, 
thời gian ân hạn dài, điều kiện ràng buộc thuận 
lợi,…), những dự án đầu tư có sức lan tỏa lớn.

Ba là, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực 
hiện trách nhiệm, theo dõi, tổng hợp đầy đủ tất 
cả các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, 
nguồn vốn vay ưu đãi và các nguồn viện trợ phi 
Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tăng 
cường hơn nữa trong công tác tham mưu cho 
UBND tỉnh về phân bổ, bố trí nguồn vốn ODA, 
vốn đối ứng. Đối với Ban Quản lý dự án ODA 
và các Ban quản lý dự án khác rút kinh nghiệm 
trong công tác tập, thẩm định và phê duyệt dự 
án đầu tư; phê duyệt thiết kế - dự toán; lựa chọn 
nhà thầu; quản lý đầu tư; quản lý tiến độ thi 
công của dự án để hạn chế việc điều chỉnh dự 
án và hạn chế những tồn tại mà Thanh tra, Kiểm 
toán Nhà nước đã kết luận.

Bốn là, đề nghị các cơ quan quản lý nhà 
nước, các đơn vị chủ đầu tư và các địa phương 
cần tăng cường công tác phối hợp, nhất là trong 
quản lý dự án, thực hiện giải phóng mặt bằng, 
cung cấp thông tin, báo cáo.

Trong thời gian tới tỉnh Lào Cai vẫn phải 
tiếp tục huy động nhiều nguồn lực phục vụ cho 
phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nguồn vốn 
ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài là một kênh 
vốn quan trọng. Do vậy việc tìm kiếm và vận 
động các nhà tài trợ cũng như tăng cường công 
tác quản lý, sử dụng để nâng cao hiệu quả các 
chương trình dự án cần được quan tâm chỉ đạo 
thực hiện một cách tốt nhất.  

B.K.H
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Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
ĐINH THỊ KIM THU

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, 
chủ động triển khai và phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành 
có liên quan hoàn thành tốt các nội dung, chương trình hoạt động của Ban đã đề ra. 

Trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp 
của HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã chủ 

động phối hợp với các Ban, Văn phòng HĐND 
tỉnh chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo kết quả 
hoạt động, báo cáo kết quả 
giám sát chuyên đề, báo cáo 
thẩm tra các đề án, tờ trình, dự 
thảo Nghị quyết trình tại 17 kỳ 
họp HĐND tỉnh. Giúp Thường 
trực HĐND tỉnh xây dựng kế 
hoạch và triển khai việc lấy 
phiếu tín nhiệm đối với người 
giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; 
xây dựng quy trình bầu cử các 
chức danh của HĐND, UBND 
tỉnh tại các kỳ họp HĐND tỉnh. 
Công tác thẩm tra được thực 
hiện theo đúng trình tự, thủ 
tục pháp luật quy định; đã tiến 
hành thẩm tra 119 báo cáo, tờ 
trình của UBND tỉnh và các cơ 
quan tư pháp, thẩm tra 114 dự 
thảo nghị quyết (76 dự thảo nghị quyết liên quan 
đến cơ chế chính sách, biên chế, điều chỉnh địa 
giới hành chính; 38 dự thảo nghị quyết về công 
tác tổ chức cán bộ). Để có các ý kiến thẩm tra 
kịp thời, xác đáng, có tính thuyết phục tại các 
kỳ họp, hàng năm Ban đã chủ động xây dựng 
chương trình hoạt động của Ban, tập trung khảo 
sát, giám sát thực tế ở các đơn vị, cơ sở; tham 
gia tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của 
cử tri. Thông qua các báo cáo thẩm tra, Ban đã 
cung cấp nhiều thông tin, luận cứ quan trọng, 
có tính phản biện khoa học để HĐND xem xét, 
quyết định đúng đắn, kịp thời các vấn đề  thuộc 
các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội, xây dựng chính quyền, quản lý địa 
giới hành chính...

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát, Ban 
Pháp chế đã triển khai thực hiện đúng chương 
trình, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề 

ra. Báo cáo kết quả khảo sát, giám sát đảm 
bảo khách quan, công khai, phản ánh đúng 
thực tế của địa phương, đơn vị, đồng thời kiến 
nghị kịp thời với các cấp, các ngành chức năng 

những vấn đề cần xem xét giải quyết. Trong 
nhiệm kỳ, Ban đã xây dựng kế hoạch và triển 
khai thực hiện 33 cuộc khảo sát, giám sát đối 
với các cơ quan thuộc khối nội chính, một số sở 
ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã 
về việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, việc thực hiện các quy định 
của pháp luật tại địa phương như: Việc thực 
hiện pháp luật trong hoạt động công chứng, 
bán đấu giá tài sản; việc tạm đình chỉ, đình 
chỉ các vụ việc của Toà án nhân dân hai cấp; 
việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế 
sự nghiệp giáo dục, biên chế sự nghiệp y tế; 
công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, 
công chức cấp xã; việc thực hiện chính sách 
tinh giản biên chế; việc thực hiện cơ chế tự chủ 
trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng biên chế, 
tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; 
việc chấp hành pháp luật trong đăng ký doanh 
nghiệp và quản lý doanh nghiệp sau thành lập; 

Ảnh: Kim Thu
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việc thực hiện Bộ Luật lao động và các chế độ, 
chính sách đối với người lao động trong các 
doanh nghiệp; chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ 
trợ đào tạo nguồn nhân lực chính sách hỗ trợ 
đối với cán bộ, công chức, viên chức biệt phái, 
luân chuyển... Trong hoạt động giám sát, các 
thành viên Ban đã chủ động sắp xếp công tác 
chuyên môn để tham gia các Đoàn giám đầy 
đủ; chú trọng việc nghiên cứu tài liệu, nắm 
tình hình cơ sở, trao đổi ý kiến tham gia với 
các cấp, các ngành đúng, sát thực tiễn, trên 
cơ sở các quy định của pháp luật và được các 
cơ quan, đơn vị đánh giá cao, tiếp thu khắc 
phục. Với 33 cuộc giám sát chuyên đề và khảo 
sát thường xuyên, Ban đã có 259 kiến nghị gửi 
đến các các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
(kiến nghị đối với Trung ương 49 ý kiến, HĐND 
và UBND tỉnh 121 ý kiến, các sở ngành 56 ý 
kiến, UBND các huyện, thị xã, thành phố 33 ý 
kiến). Đến nay, UBND tỉnh, UBND cấp huyện 
và các ngành chức năng đã xem xét giải quyết 
xong đối với 203/210 kiến nghị. Những tồn tại, 
khó khăn, vướng mắc mà Ban kiến nghị được 
các cấp, các ngành quan tâm giải quyết, phần 
nào cũng giúp cho việc chỉ đạo, điều hành các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội được 
thông suốt, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát 
và đảm bảo ổn định, góp phần nâng cao đời 
sống nhân dân. 

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, các thành 
viên Ban đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của 
người đại biểu HĐND; thường xuyên liên hệ và 
tiếp xúc với cử tri nơi bầu ra mình theo kế hoạch 
tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tiếp xúc 
nơi cư trú, nơi làm việc... Trong các cuộc tiếp xúc 
đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng 
của cử tri, kịp thời tổng hợp gửi đến Thường trực 
HĐND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, 
giải quyết; đồng thời chú trọng theo dõi, giám 
sát các nội dung đang được nhân dân và cử tri 
quan tâm như chính sách cho người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 
công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, 
tài nguyên; công tác giải phóng mặt bằng, tái 
định cư; công tác phòng chống tội phạm và tệ 
nạn xã hội, điều tra, truy tố, xét xử, công tác 
xây dựng chính quyền, quản lý, sử dụng biên 
chế hành chính, sự nghiệp... Đồng thời qua tiếp 

xúc cử tri, các thành viên của Ban đã giải thích, 
tuyên truyền nội dung các nghị quyết HĐND đã 
ban hành, chủ động nắm bắt, đề xuất hoạt động 
giám sát của Ban hàng năm vừa đảm bảo sát 
với định hướng của Thường trực, đúng các nội 
dung thuộc lĩnh vực pháp chế, phù hợp với tình 
hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

Có thể thấy, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban 
Pháp chế đã đảm bảo thực hiện các hoạt động 
đúng chương trình đã được HĐND tỉnh thông 
qua; Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt 
động cụ thể, khoa học và tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả. Đặc biệt, trong hoạt động 
giám sát, khảo sát có sự đổi mới trong việc lựa 
chọn nội dung giám sát, có trọng tâm, trọng 
điểm, bám sát vào Nghị quyết của HĐND tỉnh 
và những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực pháp 
chế với những nội dung được đông đảo cử tri 
quan tâm nên hiệu quả, chất lượng các cuộc 
khảo sát, giám sát được nâng lên. Qua một 
nhiệm kỳ hoạt động, Ban Pháp chế rút ra một 
số kinh nghiệm, đó là: Cần chủ động xây dựng 
chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm cụ 
thể theo từng tháng, quý. Chú trọng giám sát 
việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của 
HĐND tỉnh trong từng năm hoặc từng giai đoạn; 
tập trung giám sát những vấn đề bức xúc, nổi 
cộm mà cử tri quan tâm; bố trí quỹ thời gian 
phù hợp cho công tác giám sát, coi trọng việc 
tổ chức khảo sát thực tế. Khi tổng hợp các kiến 
nghị sau giám sát cần chú ý các kiến nghị nêu 
ra phải thiết thực, cụ thể, rõ nội dung, địa chỉ 
thực hiện và có tính khả thi; tùy nội dung của 
từng cuộc giám sát mà phân loại cho rõ trách 
nhiệm của cấp nào, ngành nào, tính cấp thiết 
của vấn đề phải chấn chỉnh, khắc phục hay sửa 
đổi, bổ sung. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc 
thực hiện việc giải quyết ý kiến kiến nghị sau 
giám sát; đối với những kiến nghị chưa được giải 
quyết, có thể gửi văn bản nhắc nhở, đôn đốc, 
yêu cầu báo cáo hoặc tổ chức tái giám sát hoặc 
cần thiết đưa thành nội dung giải trình, chất vấn 
tại các kỳ họp HĐND. Các thành viên Ban cần 
thường xuyên nắm tình hình cơ sở, lắng nghe ý 
kiến nhân dân, nắm bắt thông tin kịp thời bằng 
nhiều kênh như trên báo, đài, internet, thường 
xuyên nghiên cứu, nắm vững chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đ.T.K.T
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Lào Cai tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị
LƯU THỊ HIÊN

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 10 ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng 
học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”, tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai, 
thực hiện và đã đạt nhiều kết quả.

Sau 8 năm thực hiện công tác phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng 

cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung 
học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau 
trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn đã 

đạt được kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh luôn chủ động, kịp thời ban hành văn 
bản chỉ đạo, điều hành lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo; điều chỉnh, bổ sung chế độ chính sách phù 
hộ với đặc điểm tỉnh vùng cao, biên giới, nhiều 
dân tộc thiểu số. Cấp ủy Đảng, chính quyền 
các cấp ngày càng đánh giá đúng vai trò của 
giáo dục và đào tạo trong việc nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực, phát triển kinh tế, xã hội địa 
phương. Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể 
từ tỉnh đến cơ sở tích cực phối hợp tuyên truyền 
vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công 
tác giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục 
Mầm non ngày càng được củng cố, vững chắc 
nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 
tuổi duy trì vững chắc ở 152/152 xã, phường, thị 

trấn; tỉ lệ huy động trẻ, nhà trẻ, mẫu giáo đều 
vượt kế hoạch. Phổ cập giáo dục tiểu học được 
duy trì bền vững ở 100% xã, phường, thị trấn. 
Chất lượng phổ cập THCS được duy trì và nâng 
cao; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu 

học vào lớp 6 đạt 100%; tỷ 
lệ thanh niên từ 15-18 tuổi 
có bằng tốt nghiệp THCS 
đạt trên 90%. Toàn tỉnh đạt 
tỷ lệ phổ cập THCS ở mức 
độ 1; việc định hướng phân 
luồng học sinh sau tốt 
nghiệp THCS vào THPT, 
vào học văn hóa kết hợp 
với học nghề đạt kết quả 
khá tốt. Số học sinh học 
nghề, công tác xóa mù 
chữ ngày càng được nâng 
cao về tỷ lệ; công tác xã 
hội hóa giáo dục được đẩy 
mạnh bằng nhiều hình 
thức, có nhiều giải pháp cụ 
thể, thiết thực, sáng tạo, 
hiệu quả. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 
những hạn chế cụ thể như: Việc quy hoạch, sắp 
xếp lại trường học, lớp học ở một số xã vùng cao 
còn gặp khó khăn do địa hình đồi núi, diện tích 
đất nên hầu hết các trường học chưa đảm bảo đủ 
diện tích đất theo quy định; cơ sở vật chất, thiết 
bị còn khó khăn. Tỷ lệ trường phổ thông dân tộc 
bán trú đạt chuẩn quốc gia còn thấp. Phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi mới đạt ở mức 
tối thiểu. Tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình 
tiểu học chưa đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ học sinh 
lưu ban, bỏ học ở cấp THCS còn cao; cơ cấu 
giáo viên một số nơi chưa hợp lý. Việc duy trì số 
lượng học sinh cấp THCS, THPT ở một số nơi 
còn thấp. Việc tuyển sinh, vận dộng học sinh đi 
học đầu năm ở một số địa phương còn gặp khó 
khăn. Một số xã khó khăn về giáo dục chưa có 

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại
Sở Giáo dục và Đào tạo về mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa.

Ảnh: Thanh Bình
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nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng giáo 
dục, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần không 
ổn định. Tỷ lệ người mù chữ trong độ tuổi 36-
60 còn cao. Qua khảo sát, giám sát về lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo trong thời gian gần đây của 
Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho thấy mọt 
số nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn 
chế đó là: Cấp ủy, chính quyền một số xã nhất 
là vùng cao chưa quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo 
khắc phục hạn chế yếu kém; chưa huy động 
được sự vào cuộc của cộng đồng để giải quyết 
kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo tại địa phương. Công 
tác phối hợp để giải quyết một số vấn đề như 
tảo hôn, tỷ lệ chuyên cần, người lớn bỏ đi khỏi 
địa phương chưa đạt hiệu quả cao. Ban chỉ đạo 
phổ cập giáo dục tại một số địa phương chưa 
chủ động tham mưu giải quyết những vấn đề 
mới về giáo dục và đào tạo tại cơ sở. Nhiều học 
sinh, sinh viên tốt nhiệp trường chuyên nghiệp 
không có việc làm, không làm đúng nghề được 
đào tạo cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công 
tác giáo dục; một bộ phận cán bộ quản lý, giáo 
viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao 
chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 
Năng lực kinh nghiệm tham mưu của một số 
hiệu trưởng còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các 
cấp học trong xã , giữa nhà trường với các ban, 
ngành, đoàn thể trong xã chưa chặt chẽ nên 
chưa tập trung được nhiều nguồn lực tham gia 
công tác phổ cập giáo dục. Người mù chữ chủ 
yếu là người lớn tuổi, lao động chính trong gia 
đình nên việc huy động đối tượng này đi học các 
lớp xáo mù còn không ít khó khăn. Tỷ lệ người 
dân tộc thiểu số tái mù chữ cao do học xong ít 
sử dụng tiếng việt trong cộng đồng người dân 
tộc. Một số xã vùng cao tỷ lệ hộ nghèo, cận 
nghèo cao; nhận thực của một bộ phận người 
dân về việc học tập của con em chưa đầy đủ; 
một số tập quán lạc hậu vẫn còn tái diễn.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết 
quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ 
sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung 
học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn trong 
thời gian tới. Đoàn khảo sát, giám sát của Ban 
Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đề nghị các cấp 
các ngành, các địa phương thực hiện tốt một 
số nhiệm vụ chủ yếu như sau: Cấp ủy, chính 

quyền, các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục 
quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các 
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh 
đã đề ra trong chương trình 117-CTr/TU gắn 
với việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của 
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 
10 ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết 
quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ 
sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung 
học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn và các 
Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của tỉnh thuộc lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2020-
2025 và những năm tiếp theo.   

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về 
giáo dục và đào tạo; thực hiện công tác xã hội 
hóa theo đúng quy định của Trung ương, của 
tỉnh; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng học 
sinh giỏi, học sinh năng khiếu đối với khu vực 
thuận lợi, huy động học sinh đi học chuyên cần 
với một số khu vực khó khăn; tăng cường quản 
lý nâng cao chất lượng các trường phổ thông 
dân tộc bán trú, phổ thông dân tộc nội trú để 
thu hút học sinh đi học góp phần nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng 
các trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 
và khuyến khích trường đạt tiêu chuẩn quốc tế, 
trường học thông minh.

Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng 
nghiệp, công tác phân luồng sau khi tốt nghiệp 
THCS để giúp học sinh tự nhận biết khả năng 
của mình, chọn đúng hướng đi phù hợp với năng 
lực, sở trường và nhu cầu lao động của xã hội; 
chỉ đạo tổ chức hướng nghiệp cho học sinh 
ngay từ các lớp đầu cấp; chủ động tham mưu 
bổ sung cơ sở vật chất, giáo viên, chế độ chính 
sách cho học sinh nhất là đối với cấp học mầm 
non; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ 
sở dạy nghề, đào tạo nghề nâng cao hiệu quả 
tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, phát huy 
năng khiếu cho học sinh, đồng thời thực hiện có 
hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo. 

 L.T.H
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khai mạc hội nghị.

Ảnh: Thùy Linh

Đại biểu HĐND thành phố Lào Cai phát biểu 
tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ 8. 

Ảnh: Ngân Hà
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ 

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh).
Ảnh: Hoàng Linh

Đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ

Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Đức Mạnh
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực Đoàn ĐBQH, HĐND thăm và động viên
cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai.

Ảnh: Hoàng Linh

Thường trực Đoàn ĐBQH, HĐND tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ 
nhân ngày Quốc phòng toàn dân 3/3/2021.

Ảnh: Đức Mạnh
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh
khảo sát tình hình chăm lo Tết Tân Sửu

cho người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ảnh: Ngân Hà

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh
khảo sát tại Trạm y tế xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương.

Ảnh: N.H
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc sử dụng
nguồn vốn ODA đầu tư nhà máy xử lý nước thải thành phố Lào Cai.

Ảnh: Đỗ Phúc

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát đầu tư 
Dự án khu đô thị Vạn Hòa - Lào Cai trong việc sử dụng vốn ODA.

Ảnh: Đỗ Phúc
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện
điều động công an chính quy về xã tại thành phố Lào Cai

Ảnh: Kim Thu

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách
luân chuyển, biệt phái tại huyện Bảo Thắng.

Ảnh: Kim Thu



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 12 2020

HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát công tác giảm nghèo năm 2020
tại thị xã Sa Pa.

Ảnh: Thùy Linh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa.
Ảnh: T.L
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát mô hình sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa).

Ảnh: Quang Chi

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Sa Pa
giám sát về công trình nước sạch ở xã Thanh Kim.

Ảnh: Quang Chi
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Số 12 2222

HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về việc
đặt đổi tên đường phố, công trình công cộng tại UBND huyện Bảo Yên.

Ảnh: Thanh Bình

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh
khảo sát phòng học tin học tại xã Điện Quan, huyện Bảo Yên.

Ảnh: Thanh Bình
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về lĩnh vực giáo dục
tại trường mầm non Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Ảnh: Thanh Bình

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát phòng chức năng
tại trường THCS xã Quang Kim, huyện Bát Xát.

Ảnh: Thanh Bình



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 12 2424

HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Các Ban HĐND tỉnh khảo sát tại Hợp tác xã sản xuất tương ớt Vạn Hòa.
Ảnh: Thanh Bình

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát phòng chức năng
tại trường THCS xã Quang Kim, huyện Bát Xát.

Ảnh: Thanh Bình
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cán bộ nữ lãnh đạo thuộc 3 cơ quan 
Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh

nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Ảnh: Ngân Hà

Thường trực HĐND và Thường trực UBND tỉnh tặng hoa công chức, 
viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ảnh: N.H
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Lãnh đạo tỉnh trao giải nhất cho các tập thể, cá nhân
tham gia Giải thể thao kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Ảnh: Thùy Linh

Lãnh đạo tỉnh trao giải ba cho các tập thể
tham gia Giải thể thao kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ảnh: T.L
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Các đồng chí Thường trực Đoàn ĐBQH, HĐND và lãnh đạo
ba Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND chụp ảnh lưu niệm

với các vận động viên tham gia Giải thể thao kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ
Ảnh: T.L

Thường trực Đoàn ĐBQH, HĐND và lãnh đạo Văn phòng chụp ảnh lưu niệm 
với các vận động viên của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ảnh: T.L
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đội bóng chuyền hơi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND
thi đấu với Đội Văn phòng UBND tỉnh

Ảnh: Ngân Hà

Đôi nam - nữ thi đấu cầu lông 
giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND với Văn phòng UBND tỉnh

Ảnh: N.H
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NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2016-2021
CỦA BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH LÀO CAI

         
NGUYỄN THANH BÌNH

Thực hiện Quy chế hoạt động của 
HĐND tỉnh khóa XV, Ban Văn hóa - Xã 

hội HĐND tỉnh đã tiến hành họp để đánh giá kết 
quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021; theo 
đánh giá, các thành viên Ban đều là cán bộ có 
kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
các hoạt động ở ngành, địa phương; các thành 
viên Ban đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, 
năng lực, trí tuệ để đóng góp vào các hoạt động 
của Ban góp phần hoàn thành tốt chức năng, 
nhiệm vụ được giao và pháp luật quy định. Ban 
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chịu trách nhiệm 
trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã 
hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách 
tôn giáo ở địa phương. 

Về hoạt động giám sát, trong nhiệm kỳ 
2016-2021, Ban đã chủ trì và phối hợp tổ chức 
được 62 cuộc giám sát, khảo sát. Trong đó có 
17 cuộc giám sát chuyên đề, 17 cuộc giám sát 
thường xuyên; phối hợp với Đoàn Đại Biểu Quốc 
hội tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 
thực hiện 10 cuộc giám sát, 16 cuộc khảo sát 
nắm bắt một số vấn đề nổi cộm, phát sinh thuộc 
lĩnh vực văn hóa, xã hội, 02 cuộc khảo sát theo 
đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy 
ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Hoạt động 
giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội luôn bám sát 
vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo đúng 
luật, quy chế và chương trình đã được HĐND 
tỉnh thông qua. Các hoạt động giám sát, khảo 
sát của Ban đã có nhiều đổi mới ngay trong 
khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung 
có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện 
thực tế. Qua giám sát, khảo sát thực tế các vấn 
đề nổi cộm đã được Ban kịp thời kiến nghị với 
Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các 
ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ vướng 
mắc, bất cập trong việc tổ chức thực hiện. Hoạt 
động giám sát của Ban ngày càng có ý nghĩa 
thiết thực, vừa giúp chỉ đạo, điều hành của các 
cấp chính quyền, vừa kịp thời chấn chỉnh những 
thiếu sót trong quá trình hoạt động, góp phần 
phổ biến, tuyên truyền, vận động, nâng cao 

nhận thức của công dân tích cực thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. Các thành viên Ban tích cực góp 
ý những mặt hạn chế trong công tác quản lý, 
điều hành đồng thời thẳng thắn nêu những giải 
pháp, biện pháp giải quyết khắc phục những 
khó khăn, vướng mắc, bất cập. Qua giám sát, 
Ban cũng đã kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung 
và ban hành mới các cơ chế, chính sách phù 
hợp với từng lĩnh vực chuyên ngành cũng như 
thực tế tại địa phương. UBND tỉnh và các đơn 
vị liên quan đã tiếp thu ý kiến,  kiến nghị của 
Ban, trả lời bằng văn bản và chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn thực hiện vấn đề thuộc trách nhiệm 
nhằm tháo gỡ, xử lý kịp thời những khó khăn, 
bất cập mà Ban đã nêu ra. Ngoài ra, Ban còn 
tích cực tham gia các cuộc giám sát của Đoàn 
ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 
của HĐND tỉnh, có nhiều ý kiến phát biểu, đề 
xuất quan trọng được Trưởng các đoàn giám 
sát đánh giá cao, đơn vị được giám sát nghiêm 
túc tiếp thu. Do có sự đầu tư nghiên cứu kỹ các 
quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn tình 
hình kinh tế, xã hội tại địa phương, nên chất 
lượng các kiến nghị sau giám sát của Ban trong 
nhiệm kỳ từng bước được nâng cao. Nhiều nội 
dung kiến nghị sau giám sát được các sở ngành 
chuyên môn tiếp thu và có điều chỉnh trong quá 
trình điều hành và đề xuất ban hành các cơ chế, 
chính sách mới phù hợp với thực tiễn. 

Hoạt động thẩm tra và chuẩn bị kỳ họp: 
Với chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy 
định, Ban đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực 
HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các cơ 
quan chức năng trong việc chuẩn bị nội dung, 
chương trình và phục vụ các kỳ họp của HĐND 
tỉnh; xây dựng và ban hành các báo cáo thẩm 
tra tờ trình, dự thảo nghị quyết có liên quan đến 
lĩnh vực hoạt động được phân công phụ trách; 
công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, 
các kiến nghị sau giám sát của Thường trực 
HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Để có các ý kiến 
thẩm tra kịp thời, xác đáng, có tính thuyết phục 
tại các kỳ họp, Ban đã chủ động xây dựng kế 
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hoạch khảo sát, giám sát thực tế ở các đơn vị, 
cơ sở; tham gia tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến 
kiến nghị của cử tri. Ban thống nhất phân công 
nhiệm vụ các thành viên Ban trực tiếp theo dõi, 
phụ trách lĩnh vực công tác tiến hành khảo sát, 
nắm tình hình ở cơ sở, nghiên cứu các báo cáo, 
văn bản của các ngành khối Văn hóa xã hội để 
cùng với Ban xây dựng các báo cáo thẩm tra 
đảm bảo kịp thời, hiệu quả, chất lượng, tuân thủ 

đúng các quy định của pháp luật, thể hiện rõ 
quan điểm, những vấn đề nhất trí, chưa nhất trí, 
chưa rõ và yêu cầu các cơ quan báo cáo, giải 
trình, nhằm giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm 
căn cứ để thảo luận và quyết định tại kỳ họp, 
từ đó ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh 
đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp, có hiệu lực 
và được thực hiện có hiệu quả; đồng thời cũng 
đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp cụ 
thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp 
phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội tại địa phương. Thực hiện thẩm tra 48 tờ 
trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh thuộc 
lĩnh vực. Tham mưu HĐND ban hành 48 Nghị 
quyết trong đó quy định về các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ có hiệu quả điển hình như: Quy định 
một số nội dung mức chi xóa mù chữ và chống 
tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục; hỗ 
trợ học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên, hỗ 
trợ nghiên cứu khoa học cho các Trường THPT; 
mức hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ giáo viên quản lý học 

sinh, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh bán 
trú; hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho trẻ em 
lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các 
xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn; 
nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn 
luyện viên thể thao, các giải thi đấu thể thao... 
Quá trình thực hiện, các cơ chế chính sách đã đi 
vào cuộc sống. Nội dung các chính sách hỗ trợ 
được các đơn vị, địa phương và nhân dân đồng 

tình ủng hộ, các cơ chế 
đã góp phần làm thay 
đổi nhận thức, cách nghĩ, 
cách làm của người dân. 
Hiệu quả của các Nghị 
quyết đã ban hành góp 
phần không nhỏ vào kết 
quả phát triển kinh tế xã 
hội toàn tỉnh trong nhiệm 
kỳ qua. Công tác tiếp xúc 
cử tri, tiếp công dân, theo 
dõi giải quyết khiếu nại tố 
cáo của công dân cũng 
được thực hiện nghiêm 
túc, theo đúng quy định 
của pháp luật; duy trì thực 
hiện tốt chế độ thông tin 
báo cáo, tổ chức họp Ban 
để tham gia ý kiến vào 

các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình 
các kỳ họp HĐND tỉnh theo đúng quy định. 

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ Ban Văn hóa 
- Xã hội HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ theo Luật định, hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ. Các đại biểu HĐND đã thể hiện 
được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân 
cử. Hoạt động của Ban đảm bảo thực hiện đúng 
Luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực 
tiễn của địa phương. Hoàn thành các nội dung 
chương trình theo kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, 
công tác chuẩn bị kỳ họp, công tác tiếp xúc cử 
tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ 
chức tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-
2021; chuẩn bị các nội dung cho HĐND nhiệm 
kỳ 2021-2026… cũng sẽ được các Đại biểu tiếp 
tục nghiên cứu đổi mới góp phần nâng cao hiệu 
lực hiệu quả trong hoạt động của HĐND.

N.T.B

Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội thăm và tặng quà 
trường mầm non thị trấn Mường Khương.

Ảnh: Thanh Bình
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Một số kết quả khảo sát về đời sống kinh tế, xã hội của 
đồng bào dân tộc Xa Phó trên địa bàn thành phố Lào Cai

                                                        
GIÀNG THỊ BÌNH

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt 
động năm 2021, Đoàn ĐBQH tỉnh phối 

hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát về 
đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào dân tộc 
Xa Phó tại hai xã Tả Phời và Hợp Thành trên địa 
bàn thành phố Lào Cai.

Thành phố Lào Cai  có 10 phường và 07 xã 
với 308 thôn, tổ dân phố; quy mô dân số 144.696 
người, gồm 18 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu 
số chiếm tỷ lệ 20,2% tổng dân số trên địa bàn 
thành phố. Số hộ nghèo năm 2020 là 215 hộ, 
tỷ lệ 0,58%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số 
chiếm 168 hộ, bằng 78,1% so với hộ nghèo và 
0,45% so với số hộ toàn thành phố. Riêng đối 
với đồng bào dân tộc Xa Phó trên địa bàn thành 
phố là 395 hộ với 1.851 nhân khẩu, đồng bào 
Xa Phó sinh sống tập trung thành làng bản, chủ 
yếu tại các thôn Bản Cam, Khe Luộc, An Thành 
của xã Thống Nhất; thôn Láo Lý của xã Tả Phời 
và thôn Rịa, Bắc Công của xã Hợp Thành. Qua 
khảo sát tại hai xã Tả Phời và Hợp Thành cho 
thấy tình hình đời sống kinh tế, xã hội của đồng 
bào dân tộc Xa Phó cho thấy: 

Những năm qua Đảng và Nhà nước đã có 
nhiều chính sách quan tâm đặc biệt đến đồng 
bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân 
tộc Xa Phó nói riêng bằng các chương trình, dự 
án. Thông qua các chương trình, chính sách dân 
tộc đã và đang từng bước làm chuyển biến tình 
hình kinh tế - xã hội của nông thôn miền núi, đời 
sống của đồng bào từng bước được cải thiện. Cơ 
sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống các 
tuyến giao thông liên xã, liên thôn đã được bê 
tông hóa đạt chuẩn; hệ thống kênh mương thủy 
lợi đã được kiên cố hóa; Công trình cấp nước 
sinh hoạt tập trung được quan tâm đầu tư; Nhà 
văn hóa thôn đã được xây dựng đáp ứng nhu 
cầu hội họp sinh hoạt của nhân dân; Hệ thống 
trường học, trạm y tế xã cơ bản đã đạt chuẩn 
Quốc gia. 02 xã đã có chợ văn hóa vùng cao 
duy trì họp phiên chủ nhật hàng tuần đáp ứng 
nhu cầu giao thuơng mua bán của nhân dân.

Về nhà ở và các điều kiện sinh hoạt cho 
thấy: Tổng số nhà kiên cố là 124 hộ, nhà bán 
kiên cố là 237 hộ và nhà tạm là 10 hộ; năm 
2020, đã thực hiện xây dựng 19 nhà đại đoàn 
kết đã góp phần giúp đỡ các hộ nghèo yên tâm 
về nhà ở. Về các điều kiện đời sống, sinh hoạt 
của đồng bảo dân tộc Xa Phó đã từng bước 
được nâng lên, đời sống văn hóa của đồng bào 
Xa Phó tương đối đa dạng và phong phú, hiện 
nay trên địa bàn xã đang duy trì 03 câu lạc bộ 
văn nghệ bản sắc, trong đó dân tộc Xa Phó có 
01 câu lạc bộ tại Nậm Rịa thường xuyên tập 
luyện và biểu diễn tại các hoạt động, sự kiện 
của địa phương. 100% đồng bào dân tộc Xa 
Phó không theo đạo, duy trì việc thờ tự tổ tiên 
và hoạt động thầy mo, thầy cúng. Những năm 
gần đây, dân tộc Xa Phó đã có sự giao lưu, trao 
đổi về kinh tế, văn hóa và hôn nhân đối với các 
dân tộc khác trong và ngoài địa bàn. Tuy nhiên 
vẫn còn gặp nhiều khó khăn, một phần do điều 
kiện kinh tế, một phần do ảnh hưởng của các 
tập tục lạc hậu chưa được cải tạo đổi mới; mức 
độ thụ hưởng văn hóa, văn nghệ, tiếp cận thông 
tin báo chí của đồng bào dân tộc Xa Phó còn 
rất hạn chế, với những lý do cơ bản như: Tỷ lệ 
người biết chữ, nói tiếng phổ thông thấp, nhận 
thức của đồng bào còn hạn chế, kinh tế và đời 
sống văn hóa còn gặp nhiều khó khăn. Việc duy 
trì tiếng nói, trang phục, phong tục tập quán của 
người Xa Phó vẫn được tuyên truyền qua các 
thế hệ. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc của đồng bào Xa Phó chưa 
được chú trọng trong giáo dục, tuyên truyền qua 
các thế hệ, nhất là công tác nghiên cứu, sưu 
tầm, giới thiệu và quảng bá các làn điệu dân ca, 
múa xòe, dệt thổ cẩm. 

Về tình hình phát triển kinh tế của các hộ 
và khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ các 
chính sách của nhà nước, từ các tổ chức tín 
dụng, ngân hàng chính sách, ngân hàng thương 
mại cho thấy: 100% các hộ dân đều được tạo 
điều kiện vay vốn hỗ trợ sản xuất của ngân 
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hàng chính sách tỉnh Lào Cai. Tổng diện tích 
sản xuất là gần 200 ha, chủ yếu canh tác cây 
ngô. Cơ bản đáp ứng được nhu cầu lương thực 
của người dân, bước đầu triển khai trồng 32,5 
ha cây quế tại khu vực đồi thấp, chưa phát triển 
được các loại cây rau màu, lương thực khác; 
tổng đàn gia súc 132 con trâu, bò; 111 con dê; 
109 con lợn; số hộ chăn nuôi 46 hộ. Tuy nhiên, 
các hình thức và trình độ sản xuất của đồng bào 
dân tộc Xa Phó còn lạc hậu, chủ yếu canh tác 
theo tập quán canh tác cũ, dân trí thấp nên việc 
áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào thực 

tế sản xuất còn nhiều hạn chế; chăn nuôi nhỏ 
lẻ, tự cung tự cấp, phát triển đàn lợn, dê được 
nhà nước đầu tư hỗ trợ, một số hộ chăn nuôi 
trâu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 90% thanh 
niên trên địa bàn thôn không đủ chiều cao, cân 
nặng nên không đủ sức khỏe để theo làm tại 
các khu, cụm công nghiệp. 

Về số hộ nghèo, hộ cận nghèo: Tỷ lệ hộ 
nghèo còn cao so với mặt bằng chung của xã và 
thành phố, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo 
03 thôn đã chiếm khoảng 35 - 40%, cao gấp 
nhiều lần so với tỷ lệ toàn xã. Thu nhập bình 
quân đầu người còn thấp, chưa đáp ứng nhu 
cầu sinh hoạt tối thiểu (thôn Láo Lý mới đạt 7,6 
triệu đồng/người/năm). Một số công trình, cơ 
sở hạ tầng đã được đầu tư tuy nhiên chưa đáp 
ứng nhu cầu của sự phát triển. Một số tập quán 
lạc hậu chưa được cải tiến, chất lượng dân số, 

thể chất còn phát triển chậm, trẻ em suy dinh 
dưỡng còn cao. 

Để đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào 
dân tộc Xa Phó trên địa bàn thành phố nói riêng, 
đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn toàn tỉnh 
nói chung tiếp tục có nhiều khởi sắc, Đoàn khảo 
sát đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt và triển 
khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi  giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo các 
địa phương rà soát các dân tộc còn gặp quá 

nhiều khó khăn làm cơ sở tham mưu 
đề xuất ban hành chính sách đặc thù 
để hỗ trợ; tiếp tục tuyên truyền, hướng 
dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tổ 
chức các lớp tập huấn sản xuất, xây 
dựng và nhân rộng mô hình kinh tế 
điển hình để người dân tự tin vươn lên 
thoát nghèo bằng chính sự nỗ lực của 
bản thân mỗi người, mỗi gia đình; ưu 
tiên cho người dân tộc Xa Phó trong 
đào tạo nghề, tuyển dụng lao động 
vào làm việc tại các công ty, doanh 
nghiệp trên địa bàn thành phố để 
người dân có cơ hội tìm kiếm việc làm, 
có thu nhập, dần thay đổi cuộc sống; 
đầu tư nâng cấp trang thiết bị tại các 
trạm y tế xã, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ y tế xã, y tế thôn bản, tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng 
cho người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khoẻ sinh 
sản… từng bước nâng dần thể chất cho người 
đồng bào dân tộc Xa Phó; tiếp tục hỗ trợ các 
mô hình, dự án phát triển sản xuất nông, lâm 
nghiệp: Dự án chăn nuôi dê, lợn nái đen sinh 
sản, mô hình cải tạo vườn tạp trồng rau, màu; 
trồng rừng, trồng cây quế, măng bát độ phát 
triển sản xuất… có giải pháp tổng thể về phát 
triển kinh tế - xã hội cho người dân tộc Xa Phó  
trong đó quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân 
tộc Xa Phó tại các thôn của hai xã Tả Phời và 
Hợp Thành; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
và quy hoạch các loại đất và cấp đất ở ổn định 
cho người dân.

G.T.B

Đoàn ĐBQH phối hợp với các Ban HĐND tỉnh khảo sát về 
đồng bào Xa Phó tại xã Tả Phời (thành phố Lào Cai).

Ảnh: Đào Lê Huy
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Huyện Bảo Yên thực hiện có hiệu quả
chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn

QUỲNH HƯƠNG

Huyện Bảo Yên nằm ở phía Đông Nam 
của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào 

Cai 75km, hiện nay trên địa bàn huyện có 02 
tuyến đường Quốc lộ 70 và Quốc lộ 279 chạy 
qua với tổng chiều dài 93,5 km; 05 tuyến đường 
tỉnh dài 97,0 km; 106,6 km đường huyện đến 
xã; 10,82 km đường nội thị; 1.021 km đường 
trục xã, trục thôn, ngõ xóm và nội đồng. Trong 
những năm qua, cùng với nguồn lực đầu tư của 
Đảng, Nhà nước, tỉnh Lào Cai cũng ban hành 
nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương 
hoàn thiện hệ thống đường giao thông, nhất là 
đường giao thông nông thôn, huyện Bảo Yên đã 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 86/2016/
NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh 
chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông 
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. 

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, 
huyện đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo các cấp, tiếp 
tục tổ chức tốt công tác chỉ đạo, điều hành từ 
huyện đến cơ sở, đôn đốc và hướng dẫn kịp thời 

các xã trong công tác thực hiện xây dựng đường 
giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 gắn 
với các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của tiêu chí số 
2 về Giao thông trong xây dựng nông thôn mới. 
Hàng năm có tổng kết, đánh giá mức độ hoàn 
thành của từng xã; tổ chức các lớp tập huấn về 
chuyên đề xây dựng đường giao thông nông 
thôn mới cho các thành viên Ban phát triển 
thôn. Phát động phong trào thi đua làm đường 
giao thông nông thôn, tăng cường tuyên truyền 
những quan điểm, chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, 
lồng gắn với phong trào đua yêu nước để thu 
hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia và tạo 
thành phong trào rộng rãi. Tăng cường kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, 
kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các 
tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến có 
cách làm hiệu quả cao, đôn đốc những đơn 
vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên 
truyền vận động...

Chính sách sau khi được ban hành đã 
được các cấp chính quyền và 
nhân dân nhiệt tình ủng hộ. 
Nhân dân đóng góp sức người, 
sức của, hiến đất đai, tài sản, 
hoa màu… để chung tay cùng 
Nhà nước xây dựng đường 
giao thông nông thôn trong xây 
dựng nông thôn mới. Chính 
sách mở của Nghị quyết cũng 
đã giúp cho nhân dân tháo gỡ 
được khó khăn về vật liệu xây 
dựng đường đường cấp phối, 
tận dụng lợi thế của địa phương 
trong khai thác vật liệu xây 
dựng do có hệ thống sông, suối 
dày đặc, các mỏ vật liệu phong 
phú, đa dạng. Bằng nhiều biện 

Nhân dân chung sức làm đường giao thông nông thôn
ở xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên.

Ảnh: Q.H
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pháp vận động, tuyên truyền rất nhiều hộ dân đã 
tự nguyện hiến đất để xây dựng nông thôn mới. 
Nhiều gia đình tự phá dỡ các công trình phụ trợ, 
hoa màu trên đất để xây dựng các công trình 
phúc lợi mà không đòi hỏi đền bù như: 122 hộ 
dân bản Hồng Cam, xã Cam Cọn đã tự nguyện 
đóng góp gần 50 triệu đồng, 600 ngày công lao 
động khai thác cát sỏi, làm nền đường và đổ bê 
tông tuyến đường, 16 gia đình trong bản nơi có 
tuyến đường trực tiếp đi qua đã tự nguyện hiến 
trên 500 m2 đất với mong muốn việc đi lại của 
người dân thuận lợi; tuyến đường bản Sáo, xã 
Xuân Hòa dài gần 2 km được mở mới, theo thiết 
kế sẽ có 22 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Sau 
khi hiểu rõ lợi ích tuyến đường mang lại, 22 hộ 
dân đã tự nguyện hiến gần 1.860 m2 đất thổ 
cư, ruộng vườn để tuyến đường được triển khai 
đúng kế hoạch... người dân đều tự nguyện hiến 
đất mà không toan tính thiệt hơn, nhiều nông 
dân là những hộ nghèo, thu nhập thấp nhưng 
vẫn sẵn sàng hiến đất vì lợi ích cộng đồng... 
Đây là kết quả của cách tuyên truyền sáng tạo, 
có chiều sâu, tính tự giác của người dân, đồng 
thời phát huy tinh thần gương mẫu của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện xây dựng 
nông thôn mới... Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa 
bàn huyện Bảo Yên được đầu tư xây dựng 245 
công trình/450,33 km đường giao thông (đường 
bê tông xi măng là 283,67 km; đường cấp phối 
là 103,67 km; đường mở mới được 63,5 km) 
với tổng nguồn lực đầu tư huy động trong giai 
đoạn là 310.613 triệu đồng, trong đó ngân sách 
tỉnh là 179.112,5 triệu đồng, ngân sách huyện 
15.016,8 triệu đồng; nhân dân đóng góp là 
116.483,7 triệu đồng. Theo báo cáo của huyện 
Bảo Yên, năm 2020 chương trình xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục đạt 
được những kết quả nổi bật. Trong năm đã hoàn 
thành thêm 96,81km đường giao thông nông 
thôn, trong đó 73,67km đường bê tông xi măng, 
nhân dân các xã đã mở mới, tu sửa đường ngõ 
xóm, đường vào khu sản xuất hơn 13km; đến 
nay đã có 12/16 xã đạt tiêu chí giao thông...

Bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như: 
Cơ chế hỗ trợ phá đá khi mở mới nền đường 
đối với đoạn đường có khối lượng đá nhỏ hơn 

1.000m3/1km thì ngân sách tỉnh không hỗ trợ 
thêm kinh phí để phá đá mở nền nhưng thực 
tế thi công các tuyến đường mở mới thường 
xuyên gặp đá và không thể mở đường tránh 
nên rất khó khăn trong quá trình thi công xây 
dựng; quy định về chính sách hỗ trợ đối với xã 
đã về đích nông thôn mới, ngân sách huyện hỗ 
trợ 100% vật liệu và vận chuyển đến địa điểm 
tập kết nhưng hiện nay ngân sách huyện còn 
nhiều hạn chế; nghị quyết chưa quy định cụ 
thể về kinh phí hỗ trợ khảo sát, thiết kế công 
trình cống thoát nước; kinh phí hỗ trợ nhân công 
cho nhân dân trực tiếp thi công lao động đối với 
các xã còn lại (ngoài xã vùng III) không được 
hỗ trợ nên khó khăn trong quá trình vận động 
nhân dân đóng góp ngày công lao động; thời 
tiết thường xuyên xảy ra mưa bão làm chậm tiến 
độ thi công các công trình đường giao thông, hệ 
thống giao thông thường bị sạt lở nhiều... Để 
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hệ 
thống đường giao thông nông thôn, huyện Bảo 
Yên đề nghị tỉnh quan tâm tiếp tục thực hiện 
chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông 
nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 
và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như: 
Bổ sung kinh phí hỗ trợ khảo sát, thiết kế cống 
thoát nước và kinh phí hỗ trợ nhân công trực 
tiếp lao động cho các xã ngoài xã vùng III; quy 
định về cơ chế hỗ trợ vật liệu được tính cho xã 
vùng III và các xã còn lại, đề nghị chuyển hỗ trợ 
của xã về đích nông thôn mới thành xã vùng II; 
bổ sung kinh phí hỗ trợ phá đá mở nền đối với 
khống lượng đá từ 500-1.000 m3/1km.

Có thể thấy, sau 5 năm triển khai thực hiện 
Nghị quyết, hệ thống đường giao thông nông 
thôn trên địa bàn huyện Bảo Yên đã có những 
thay đổi đáng kể, hệ thống giao thông trục xã, 
trục thôn được đầu tư cứng hóa tạo, đảm bảo 
giao thông thuận lợi đến 16 xã và 01 thị trấn trên 
địa bàn huyện, thuận lợi cho nhân dân trong 
vùng đi lại cũng như giao thương, vận chuyển 
hàng hóa, nông sản nhằm phát triển kinh tế - xã 
hội theo hướng bền vững. 

Q.H
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Hoạt động tiếp xúc cử tri và giải pháp nâng cao chất lượng
giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của HĐND huyện Mường Khương

THANH TRÚC

Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyện Mường Khương đã chú trọng chỉ đạo các Tổ 
Đại biểu và các đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, thường xuyên giữ mối 
liên hệ với cử tri để nắm bắt kịp thời và đầy đủ các ý kiến phản ánh của nhân dân và giám sát việc 
giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, Thường 
trực HĐND huyện đã tổ chức để đại 

biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử 
theo quy định, ngoài ra một số Tổ đại biểu còn 
tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc cử 
tri nơi cư trú… Từ đầu 
nhiệm kỳ đến nay, 
Thường trực HĐND 
huyện Mường Khương 
đã tổ chức được 176 
cuộc tiếp xúc cử tri, 
qua đó đã tiếp nhận, 
chuyển UBND huyện 
và các ngành chức 
năng tổng số 840 ý 
kiến của cử tri, cơ bản 
các ý kiến kiến nghị 
của cử tri đã được xem 
xét, giải quyết; ngoài 
ra còn nhiều ý kiến 
kiến nghị đã được trả 
trời, giải quyết ngay tại 
buổi tiếp xúc cử tri. Đa 
phần ý kiến kiến nghị 
của cử tri phản ánh 
về những hạn chế, bất cập trong sản xuất, đời 
sống, chế độ chính sách, việc thực thi nhiệm 
vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 
quan nhà nước. Những năm qua, Thường trực 
HĐND huyện đã hết sức chú trọng việc tiếp xúc 
cử tri để kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện 
vọng, kiến nghị của cử tri và tổng hợp ý kiến 
kiến nghị của cử tri. Các ý kiến kiến nghị của 
cử tri đều được Thường trực HĐND huyện giao 
các Ban theo dõi giám sát theo lĩnh vực phụ 
trách của Ban và báo cáo Thường trực HĐND 
huyện, đồng thời Thường trực cũng giao tổ đại 
biểu HĐND huyện có trách nhiệm theo dõi việc 

giải quyết các ý kiến cử tri sau tiếp xúc của Tổ; 
giao các đại biểu HĐND có trách nhiệm thường 
xuyên, tăng cường đi thực tế để kịp thời phát 
hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư 
luận, cử tri không đồng tình; cùng với đó thông 

qua các hội nghị, thảo luận tại các Tổ đại biểu, 
qua việc tiếp xúc cử tri, các đại biểu có trách 
nhiệm tham gia ý kiến để giải quyết, tháo gỡ 
khó khăn cho cơ sở về những vấn đề chuyên 
môn được giao phụ trách... Thường trực HĐND 
huyện đã đưa nội dung theo dõi, đôn đốc, giám 
sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri là một 
trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá 
kết quả hoạt động, trách nhiệm của người đại 
biểu dân cử. Theo đó, tại các hội nghị giao ban 
thường kỳ của Thường trực HĐND huyện, các 
Ban HĐND, các đại biểu đã đánh giá được việc 
tổ chức triển khai và kết quả giải quyết các kiến 
nghị cử tri của UBND huyện và các ban, ngành 

Cử tri huyện Mường Khương phát biểu kiến nghị. 
Ảnh: Thanh Trúc
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cũng như UBND các xã, thị trấn; chỉ ra được một 
số vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình 
giải quyết kiến nghị của cử tri; nguyên nhân của 
những tồn tại, hạn chế đó; đồng thời, đề xuất 
các giải pháp khắc phục. Tại mỗi kỳ họp HĐND 
huyện, Thường trực HĐND đều thực hiện khảo 
sát đối với các ý kiến cần tập trung giải quyết 
sớm, đồng thời trình tại kỳ họp báo cáo giám sát 
kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. 
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến 
nghị cử tri đã được các đại biểu HĐND huyện, 
cử tri đánh giá cao, góp phần nâng cao vị thế 
của cơ quan dân cử. 

Thông qua giám sát việc giải quyết kiến 
nghị của cử tri đã góp phần nâng cao trách 
nhiệm của các ngành chức năng trong việc tiếp 
thu, giải quyết và trả lời ý kiến nghị của cử tri; 
nhất là trong việc chỉ đạo, đôn đốc của UBND 
các cấp và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các 
đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết 
kiến nghị cử tri. Nội dung trả lời đã đi vào trọng 
tâm, cụ thể, rõ ràng, cơ bản đáp ứng được yêu 
cầu của cử tri. Trong quá trình giải quyết những 
vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc những 
vấn đề bất cập, vướng mắc kéo dài đã có sự 
phối hợp tốt hơn giữa các ngành, địa phương; 
nhiều vấn đề cử tri, dư luận quan tâm, hoặc kiến 
nghị nhiều lần, kéo dài được UBND huyện chỉ 
đạo các ngành tập trung giải quyết thấu đáo, dứt 
điểm, đáp ứng được nguyện vọng, mong mỏi của 
cử tri như đường giao thông, điện, chính sách hỗ 
trợ cây, con giống… đã tạo sự đồng thuận trong 
nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn... Tuy nhiên bên cạnh những kết 
quả đạt được cũng có những ý kiến đã trả lời 
nhưng chưa nêu đầy đủ thông tin cần thiết để 
làm cơ sở đánh giá kết quả, chưa có lộ trình và 
thời gian hoàn thành cụ thể nên chưa nhận được 
sự đồng thuận của cử tri. Nguyên nhân chủ yếu 
do nguồn lực chưa đáp ứng được, trách nhiệm 
của một số cơ quan đơn vị trong giải quyết ý 
kiến cử tri chưa cao, việc tổng hợp có ý kiến 
chưa được chắt lọc đầy đủ, việc phân loại ý kiến 
theo thẩm quyền giải quyết còn chưa chính xác; 
công tác chỉ đạo có lúc chưa kịp thời, công tác 
phối hợp có lúc chưa chặt chẽ...

Để nâng cao chất lượng giám sát việc giải 
quyết kiến nghị cử tri trong thời gian tới, Thường 
trực HĐND huyện Mường Khương xây dựng các 
giải pháp như sau:

Một là, khi tổng hợp ý kiến cử tri cần chú 
ý phân loại theo từng lĩnh vực cụ thể, chính xác 
về thẩm quyền và chú ý chắt lọc gọn, đúng, 
đủ, tránh ruờm rà để tham mưu cho Thường 
trực HĐND chuyển đến UBND huyện giao các 
ngành trả lời, giải quyết hoặc gửi cơ quan có 
thẩm quyền cấp trên giải quyết. Đồng thời, chú 
trọng nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo kết 
quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 
trình kỳ họp HĐND; báo cáo cần cụ thể, rõ ràng, 
đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ mặt tồn tại, 
hạn chế, những ý kiến còn tồn đọng, ý kiến giải 
quyết chung chung; xác định rõ nguyên nhân 
trách nhiệm cụ thể, từ đó yêu cầu đơn vị, cá 
nhân tiếp tục giải quyết. 

Hai là, phối hợp với UBND huyện chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị tham gia đủ các buổi tiếp 
xúc cử tri để trả lời, giải trình ngay các ý kiến 
thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc cử tri; chỉ đạo, 
đôn đốc các cơ quan, đơn vị phối hợp thường 
xuyên, chặt chẽ trong việc giải quyết kiến nghị 
của cử tri có liên quan; xác định kết quả giải 
quyết kiến nghị của cử tri là một tiêu chí để đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng 
năm của các đơn vị và người đứng đầu. Phối 
hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong 
hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của 
cử tri bằng các hình thức như giám sát thường 
xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát tại kỳ họp, 
phiên họp giải trình, phiên họp chất vấn,....       

Ba là, phát huy trách nhiệm các Ban của 
HĐND, Tổ đại biểu trong việc theo dõi, giám 
sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đối với 
vấn đề cử tri quan tâm mà thủ trưởng các đơn 
vị không giải quyết hoặc giải quyết chậm, giải 
quyết chưa đầy đủ thì kiến nghị với Thường trực 
HĐND huyện để đưa ra yêu cầu giải trình tại 
phiên họp Thường trực HĐND hoặc chất vấn tại 
kỳ họp HĐND; hoặc đối với những nội dung cử 
tri ý kiến nhiều, giải quyết chậm hoặc giải quyết 
không dứt điểm có thể đua ra xem xét để giám 
sát chuyên đề.

T.T
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HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND XÃ BẢO HÀ
VỚI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐÀO HẠNH

Bảo Hà là xã cửa ngõ nằm ở phía Tây 
bắc thuộc huyện Bảo Yên, diện tích tự 

nhiên hơn 6.600 ha; dân số 10.425 người với 
7 dân tộc cùng chung sống. Trong đó, dân tộc 
Kinh chiếm 59,7%, dân tộc Tày chiếm 19,4% 
còn lại là dân tộc khác sinh sống tại 25 thôn bản. 
Trong những năm qua, hoạt động của HĐND 
xã Bảo Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực, 
Thường trực HĐND xã luôn bám sát chủ trương 
lãnh đạo và kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết của 
Đảng ủy xã, sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, 
UBND huyện Bảo Yên; chủ động phối hợp với 
UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của xã 
thực hiện tốt các nhiệm vụ về khảo sát, giám 
sát, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND xã 
trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển - kinh tế 
xã hội tại địa phương, ngay từ đầu năm Đảng ủy 
đã lãnh đạo thực hiện việc tổng kết đánh quá 
kết quả thực hiện 4 chương trình 16 đề án trọng 
tâm của BCH Đảng bộ huyện đến toàn thể cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng 
thời gắn việc tổng kết việc thực hiện các nghị 
quyết với việc triển khai kế hoạch thực hiện 

cam kết trách nhiệm nêu gương của cán bộ 
đảng viên, người đứng đầu các tổ chức về việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Thực hiện quyết định giao 
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2020 của UBND 
huyện Bảo Yên và chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và 
công tác xây dựng hệ thống chính trị của Đảng 
bộ xã Bảo Hà, Thường trực HĐND xã xây dựng 
chương trình công tác, đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, tạo điều kiện để các 
đại biểu phát huy dân chủ và lắng nghe ý kiến, 
nguyện vọng của nhân dân. Làm tốt công tác 
tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố 
cáo của công dân; xây dựng và ban hành Nghị 
quyết của HĐND bảo đảm đúng luật và phù hợp 
với tình hình tại địa phương; công tác khảo sát, 
giám sát được triển khai theo đúng Nghị quyết 
của HĐND xã, việc lựa chọn nội dung khảo 
sát, giám sát luôn bám sát vào tình hình thực 
tế như giám sát chuyên đề về việc tổ chức thực 
hiện Luật bảo vệ trẻ em, về kết quả triển khai, 
thực hiện các công trình được đầu tư từ nguồn 

ngân sách mục tiêu Quốc gia 
giảm nghèo bền vững, nguồn 
xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn xã. Giám sát thường 
xuyên tình hình triển khai, tổ 
chức thực hiện các chỉ tiêu 
kế hoạch nhà nước, việc giải 
quyết ý kiến kiến nghị của cử 
tri và thực hiện Nghị quyết của 
HĐND xã. Trong năm 2020, 
Thường trực HĐND xã luôn 
đảm bảo thực hiện đúng Luật, 
quy chế và chương trình công 
tác đề ra, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ và tình hình thực tế 
trên địa bàn xã. Việc chuẩn bị 
nội dung chương trình kỳ họp 
đã được Đảng ủy, Thường trực 
HĐND quan tâm chỉ đạo sớm; 
Thường trực HĐND đã chủ trì, 

Mô hình trồng quế ở xã Bảo Hà.
Ảnh: H.L
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điều hòa hoạt động đảm bảo không bị chùng 
chéo về thời gian, địa điểm, đối tượng, hoạt 
động giám sát, khảo sát đã có sự phối hợp 
chặt chẽ, trọng tâm và bám sát vào Nghị quyết 
của HĐND xã đã được ban hành. Qua giám 
sát, nhận định, thẳng thắn đánh giá những tồn 
tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị đề xuất nhiều 
giải pháp để UBND xã kịp thời có những chỉ 
đạo, điều hành tốt hơn. Bên cạnh đó, Thường 
trực HĐND xã đã phối hợp với lãnh đạo UBND 
xã giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai 
kỳ họp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của xã. Kết quả thỏa thuận giữa 
hai kỳ họp luôn được coi trọng, dựa trên cơ sở 
thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, ý kiến tham 
gia của các thành viên thường trực. Các đại 
biểu HĐND xã cơ bản đều thực hiện tốt chức 
trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tích 
cực tham gia các hoạt động của HĐND xã, duy 
trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã. 

Nghị quyết HĐND xã được tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả, các chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt mức kế 
hoạch được giao, nghị quyết HĐND thực sự đã 
đi vào cuộc sống của nhân dân: Thời gian qua, 
mặc dù thời tiết diễn biến bất thường (mưa to, 
giông lốc trên diện rộng; nắng nóng kéo dài); 
tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn 
biến phức tạp; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông lâm nghiệp đã có những bước tiến nhưng 
chưa rõ rệt, chưa phát huy hết tiềm năng, thế 
mạnh của địa phương, thiếu tính bền vững, chưa 
tạo được nhiều sản phẩm mang tính hàng hóa. 
Nhiều hộ nông dân vẫn còn duy trì tập quán 
sản xuất tự cung, tự cấp. Chưa có nhiều tổ hợp 
tác, hợp tác xã và trang trại quy mô lớn. Chất 
lượng dịch vụ của hợp tác xã chưa cao, quy mô 
hoạt động hẹp, chưa thực hiện tốt việc cung cấp 
dịch vụ và đầu mối liên kết sản xuất và tiêu thụ. 
Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công 
nghệ cao vào sản xuất vẫn còn hạn chế. Đặc 
biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất và 
đời sống của nhân dân. Song với sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị xã Bảo Hà đã có nhiều 
cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai đồng 
bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020 về 
một số nhiệm vụ cấp bách chỉ đạo, điều hành 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng 
phó với diễn biến của dịch Covid-19 vì thế tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội của xã đã đạt 
được nhiều kết quả: Sản xuất nông nghiệp thực 
hiện đúng khung thời vụ; tiến độ trồng rừng mới 
vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ; 
công tác bảo vệ rừng thực hiện có hiệu quả. 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được 
đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung của 
Chương trình nhằm hoàn thành mục tiêu cả giai 
đoạn 2016-2020. Lĩnh vực văn hóa, thông tin 
được thực hiện tốt; tăng cường đổi mới phương 
pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý và dạy học góp phần nâng cao 
chất lượng dạy và học; đội ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên trong toàn ngành đoàn kết sáng tạo 
và không ngừng đổi mới; nỗ lực và quyết tâm 
cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
của năm học; công tác phòng, chống đại dịch 
Covid-19 được triển khai quyết liệt, có hiệu quả; 
công tác an sinh xã hội được quan tâm; giảm 
nghèo đạt kết quả tốt, đảm bảo tiến độ đề ra. 
Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được 
bảo đảm; công tác xây dựng chính quyền, cải 
cách hành chính đạt được nhiều kết quả. 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song 
được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, 
UBND huyện Bảo Yên và sự chỉ đạo trực tiếp 
của Đảng ủy xã, hoạt động của Thường trực và 
đại biểu HĐND xã Bảo Hà đã phát huy được sức 
mạnh tập thể, chủ động thực hiện tốt chương 
trình, kế hoạch đề ra; chất lượng kỳ họp được 
nâng lên, việc xem xét, quyết định các vấn đề 
của địa phương được coi trọng; các nghị quyết 
bảo đảm đúng luật và phù hợp với thực tế; chất 
lượng và hiệu quả giám sát được đề cao, ý kiến 
kiến nghị của cử tri được quan tâm giải quyết, 
cùng với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu lao 
động, sản xuất của nhân dân các dân tộc trong 
xã đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện 
thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh - quốc phòng tại địa phương. 

Đ.H
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(Tiếp theo kỳ trước)

18. Cử tri bản Cuông 1, xã Xuân Hòa, 
huyện Bảo Yên đề nghị tỉnh đầu tư rải nhựa 
tuyến đường tỉnh lộ 160 từ Quốc lộ 279 lên xã 
Bản Cái huyện Bắc Hà, hiện nay đã xuống cấp 
trầm trọng, đặc biệt vào mùa mưa bùn lầy lội, đi 
lại rất khó khăn”.

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

Xây dựng trả lời như sau: Thực hiện Văn bản 
số 1158-KL/TU ngày 12/6/2020 của Tỉnh ủy về 
việc thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 
tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng 
viên và nhân dân huyện Bảo Yên năm 2020; 
Thông báo số 216/TB-VPUBND ngày 12/8/2020 
về việc thông báo kết luận của đồng chí Đặng 
Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh - tại buổi làm việc với huyện Bảo Yên, Sở 
Giao thông vận tải - Xây dựng đã có Văn bản 
số 2833/SGTVTXD-QLGT ngày 14/8/2020 báo 
cáo hiện trạng và đề nghị giao nhiệm vụ nghiên 
cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây 
dựng nâng cấp một số đoạn tuyến trên Đường 
tỉnh 160, trong đó: 

- Đề nghị giao cho Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng thực hiện công tác quản lý, bảo trì 
Đường tỉnh 160 đoạn từ cầu Đao đến Trụ sở 
UBND xã Xuân Hòa để đảm bảo thống nhất trên 
toàn tuyến.

- Đề nghị giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông 
vận tải - Xây dựng nghiên cứu lập Báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp đoạn 
Bản Cái - Tân Dương (Km23 - Km36) và đoạn 
Phố Ràng - Xuân Thượng (Km43+500 - Km48) 
với chiều dài tuyến đề nghị nâng cấp khoảng 
17,5km, quy mô đường cấp V miền núi có châm 
trước (Chiều rộng nền đường Bnền=6,5m; chiều 
rộng mặt đường Bmặt=3,5m; chiều rộng lề 
đường Blề=3m, trong đó gia cố lề mỗi bên 1m). 
Kết cấu mặt đường láng nhựa, kinh phí khoảng 
85 tỷ đồng. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, 
ngành chức năng cân đối nguồn lực để đầu tư 
trong giai đoạn 2021-2025.

19. Cử tri phường Nam Cường, thành phố 
Lào Cai phản ánh, tuyến đường Suối Đôi - Pèng 

đã bị ảnh hưởng của dự án cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai, dự án đã song và đi vào hoạt động được 
nhiều năm nay, tuyến đường đến nay đã  xuống 
cấp nghiêm trọng, hàng năm UBND phường 
phải xã hội hóa, huy động nguồn lực của nhân 
dân đang sinh sống tại tổ 16 + 17 phường Nam 
Cường để sửa chữa, để đảm bảo đi lại của nhân 
dân, tháng 5/2020 phường đã huy động xã hội 
hóa từ nhân dân và một số đơn vị đóng trên địa 
bàn phường để sửa chữa đường lên đến 120 
triệu. Tuy nhiên, nguồn lực của phường và sức 
của nhân dân có hạn, công tác sửa chữa không 
đảm bảo lâu dài, mùa mưa đến mặt đường lại 
bị hỏng, nắng thì bụi dẫn đến việc đi lại và giao 
thương hàng hóa của nhân dân đang sinh sống 
và đi lại trên tuyến đường này gặp rất nhiều khó 
khăn. Cử tri đã nhiều lần có ý kiến nhưng chưa 
được tỉnh xem xét giải quyết, bởi đây là tuyến 
đường liên xã. Đề nghị tỉnh sớm xem xét cho 
đầu tư nâng cấp sửa chữa để đảm bảo đi lại cho 
nhân dân.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Đối với việc đề nghị sửa chữa tuyến đường 

Suối Đôi - Pèng để thuận tiện cho việc đi lại của 
nhân dân là cần thiết, UBND tỉnh yêu cầu UBND 
thành phố nghiên cứu phương án đầu tư theo 
cơ chế tại Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy 
định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao 
thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-
2020 để thực hiện.

20. Cử tri xã Cam Đường, thành phố Lào 
Cai phản ánh, đoạn đường hoàn trả do ảnh 
hưởng thi công đường cao tốc thuộc thôn Sơn 
Lầu đã sửa chữa nhiều lần nhưng do nền đất 
yếu nên tiếp tục sụt lún, qua nhiều lần kiến nghị 
UBND xã, Ban quản lý đường Cao tốc, Sở Giao 
thông Vận tải - Xây dựng đã làm việc nhiều lần, 
trong đó có thống nhất nội dung bao giờ hiện 
tượng sụt lún đã ổn định thì sẽ tổ chức đổ bê 
tông hoàn trả lại đoạn đường trên, đến nay sụt 
lún đã ổn định. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức 
năng xem xét bê tông hóa hoàn trả đoạn đường 
trên để đảm bảo an toàn giao thông.

TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
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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).

21. Cử tri xã Tả Phời, thành phố Lào Cai 
đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Đồng Tả 
Phời - Vinacomin sớm xây dựng hoàn trả lại 
đường thôn Phời 3 đoạn xung quanh hồ thải của 
nhà máy để nhân dân thuận tiện canh tác, sản 
xuất và xử lý đường nước cho nhân dân sinh 
hoạt và chăn nuôi thủy sản.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Đồng Tả 

Phời - Vinacomin trả lời như sau: Căn cứ biên 
bản đã thống nhất giữa Công ty cổ phần Đồng 
Tả Phời - Vinacomin với UBND xã Tả Phời và 
đại diện trưởng thôn Phời 1, 2 ngày 20/10/2018, 
Công ty đã thực hiện xong việc làm đường cho 
các hộ dân đi lại, canh tác, chăn thả gia súc 
trong phạm vi biên bản đã thống nhất cho các 
hộ dân thôn Phời 1, 2 từ năm 2018 đến nay, 
riêng các hộ dân thôn Phời 3 vẫn đi chung với 
đường BD mà Công ty đã đầu tư xây dựng sau 
đó đi xung quanh đập để canh tác và chăn thả 
gia súc cùng với đường các hộ dân thôn Phời 1, 
2 đang sử dụng. Về lâu dài, khi Công ty mở rộng 
diện tích đập như quy hoạch của dự án đã được 
phê duyệt, Công ty sẽ quy hoạch và bố trí đường 
đi lại phù hợp với mặt bằng để mọi người dân đi 
lại canh tác và chăn thả gia súc phù hợp nhất. 

Trong phương án đền bù GPMB cho các 
hộ dân trong vùng khe Lùng Vai, Công ty cùng 
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai 
đã di chuyển toàn bộ các hộ dân ra sống tại khu 
tái định cư, thực hiện chi trả tiền đường nước 
sinh hoạt và bố trí cấp nước sinh hoạt khu tái 
định cư cho các hộ dân từ năm 2015 đến nay. 

Công ty đang phối hợp với các hộ dân và UBND 
xã Tả Phời hoàn thiện phương án vận hành hệ 
thống cấp, sử dụng, bảo trì nước sinh hoạt cho 
khu vực tái định cư. Việc cấp nước phục vụ nuôi 
trồng thủy sản, Công ty đã phối hợp với Trung 
tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai chi 
tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng để lấy 
mặt bằng thi công công trình. 

22. Cử tri thôn Kíp Tước 1, xã Hợp Thành, 
thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh xem xét đầu tư 
nâng cấp hoặc làm mới đường tỉnh lộ 156  đoạn 
qua xã Hợp Thành, xã Cam Đường hiện nay 
xuống cấp, hư hỏng nặng nhân dân đi lại khó 
khăn, mất an toàn giao thông.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Tuyến đường Cam Đường - Hợp Thành - 

Tả Phời có chiều dài 10km được thi công hoàn 
thành năm 2012 bằng nguồn vốn WB với quy 
mô đường cấp A-GTNT. Sau khi hoàn thành, 
tuyến đường đã được bàn giao cho UBND thành 
phố Lào Cai quản lý, khai thác, bảo trì công 
trình. Thực hiện Quyết định số 3802/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030, UBND 
thành phố đã bàn giao lại 6km (từ UBND xã Hợp 
Thành đến Tả Phời) cho Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng quản lý thành đường tỉnh 156B.

Qua kiểm tra thực tế, đoạn từ Hợp Thành 
đến Tả Phời do Sở GTVT-XD quản lý hiện vẫn 
khai thác bình thường. Đoạn từ Cam Đường đến 
Hợp Thành có chiều dài khoảng 4km do UBND 
thành phố quản lý đã hư hỏng và xuống cấp, đi 
lại khó khăn. Nguyên nhân là do tuyến đường 
này có hơn 100m đường đi trùng với đường 
chuyên dùng của Công ty Apatit, nhiều xe tải 
nặng tự ý đi vào đoạn tuyến này gây phá hủy 
mặt đường. 

Tại Văn bản số 163/BC-UBND ngày 
31/3/2020 về việc báo cáo kết quả tiếp thu, 
giải quyết kiến nghị của cử tri sau giám sát của 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo, yêu cầu UBND thành phố Lào Cai đề 
xuất quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư nâng cấp 
đoạn tuyến từ Cam Đường - Hợp Thành; đồng 
thời yêu cầu Sở GTVT-XD chỉ đạo đơn vị duy tu 
bảo dưỡng thường xuyên quan tâm đến công 
tác bảo dưỡng, khắc phục tạm thời các hư hỏng 
của mặt đường đoạn từ Hợp Thành đến Tả Phời 
để đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân.
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23. Cử tri thôn Chang, xã Thống Nhất, 
thành phố Lào Cai đề nghị tỉnh có ý kiến với 
Ban Quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
giải quyết đoạn đường điểm Km 241, 17 hộ dân 
hiện nay không có đường đi giao thông đi lại 
xuống thôn.

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).

24. Cử tri xã Thống Nhất, thành phố Lào 
Cai đề nghị tỉnh xem xét việc đường giao thông 
đầu cầu mới nối Thống Nhất với Gia Phú làm cao 
hơn so với nhà dân, trời mưa nước tràn vào nhà 
dân. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét giải quyết.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Tuyến đường mà cử tri phản ánh là công 

trình: Các tuyến đường liên thôn xã Gia Phú, 
huyện Bảo Thắng với Quốc lộ 4E và đường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Lào Cai, chủ đầu tư là 
UBND huyện Bảo Thắng, hiện tại nhà thầu đã 
thi công cơ bản hoàn thành. Theo thiết kế được 
duyệt, cầu Khe Tôm (Km1+350) được xây dựng 
vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt 
thép dự ứng lực, bề rộng toàn cầu 7m, chiều dài 
cầu là 1 nhịp dầm bản giản đơn dài 9m, được 
thiết kế cao hơn so với cầu cũ để tránh ngập 
do nước dềnh của sông Hồng. Theo báo cáo 
của Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng, trong 
tháng 8/2020, UBND huyện Bảo Thắng đã chỉ 
đạo Ban QLDA phối hợp với UBND xã và các 
đơn vị có liên quan cùng với 02 hộ dân kiểm tra 
thực tế hiện trường, cùng thống nhất điều chỉnh 
đường đầu cầu cho phù hợp với thực tế hiện 
trường, tránh nước mưa tràn vào nhà và đã được 
02 hộ dân trên đồng ý tiếp tục triển khai thi công 
hoàn thiện.

25. Cử tri khu dân cư Nhạc Sơn 2, phường 
Kim Tân, thành phố Lào Cai phản ánh, hiện nay 
tại khu vực đường Kim Hoa và An Phú có thi 
công mở rộng lòng đường và di chuyển hệ thống 
đường điện sang làn dân cư, trong quá trình quy 
hoạch mở rộng hành lang phía làn dân cư từ 3m 
hiện nay lên thành 5m đảm bảo cân xứng giữa 
hành lang hai bên của các tuyến đường, về lâu 
dài khi khu vực trên đưa các trường học vào sử 
dụng việc để hành lang 3m không đáp ứng được 
lưu lượng người qua lại đi bộ trên hành lang phía 
làn dân cư  trong khi phía các trường lại để 5m 
sẽ gây mất hình ảnh cân xứng một khu vực 
trung tâm về giáo dục của tỉnh. Đề nghị tỉnh chỉ 
đạo các cấp, các ngành xem xét điều chỉnh mở 
rộng hành lang phía làn dân cư từ 3m thành 5m; 
bỏ dải phân cách đường; không chuyển đường 
điện sang phía khu dân cư; đề nghị thi công 
ngầm hóa hệ thống đường điện, cáp quang. 

Ý kiến của UBND tỉnh:
Công trình đã được bàn giao đưa vào sử 

dụng ngày 30/8/2020. Thi công theo đúng thiết 
kế, quy hoạch được phê duyệt.

26. Cử tri phường Xuân Tăng đề nghị 
UBND tỉnh nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 
TN7 Xuân Tăng đi Thống Nhất hiện nay đã 
xuống cấp.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Để đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo 

ATGT, yêu cầu UBND thành phố Lào Cai lập 
báo cáo đầu tư để nâng cấp tuyến đường, dự trù 
kinh phí để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025.

27. Cử tri các xã Bản Cái, Nậm Lúc, Cốc 
Lầu, huyện Bắc Hà tiếp tục phản ánh, đường 
tỉnh lộ 160 hiện nay các công ty thi công thủy 
điện vận chuyển vật liệu cát, đá, sỏi với tải trọng 
lớn làm hư hỏng xuống cấp đường trầm trọng 
gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân khi 
tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở 
Giao thông vận tải - Xây dựng có giải pháp cụ 
thể đối với các Công ty, doanh nghiệp khai thác 
vật liệu và làm thủy điện trên địa bàn thường 
xuyên bảo dưỡng các đoạn đường theo Báo cáo 
số 413/BC-UBND ngày 22/10/2019 của UBND 
tỉnh về trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ 
họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV để giao thông 
được thông suốt. 
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Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng trả lời như sau: Đường tỉnh 160 đoạn 
từ Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) đến xã Tân Dương 
(huyện Bảo Yên) có chiều dài 36km, trong đó 
đoạn từ Km0 - Km23 được đầu tư xây dựng 
đưa vào sử dụng năm 2015 với quy mô tiêu 
chuẩn đường cấp A-GTNT (bề rộng nền đường 
Bn=5m, bề rộng mặt đường Bm=3m) mặt đường 
láng nhựa, rãnh dọc được gia cố bằng BTXM. 
Sau khi hoàn thành bàn giao đưa và sử dụng, 
đã được giao đơn vị quản lý, bảo trì.

Đoạn từ Km23 - Km36 có bề rộng nền 
đường Bn=4m, mặt đường cấp phối. Do đang thi 
công các thủy điện, vì vậy UBND tỉnh chưa đầu 
tư nâng cấp. Hiện nay do việc triển khai thi công 
các thủy điện (thủy điện Bảo Nhai, thủy điện 
Nậm Lúc, thủy điện Vĩnh Hà) và vận chuyển 
nông sản, vật liệu,… mật độ phương tiện chuyên 
chở vật liệu xây dựng gia tăng, đặc biệt là các 
phương tiện chở thiết bị cho nhà máy thủy điện 
có kích thước và tải trọng lớn, dẫn đến nền mặt 
đường và công trình thoát nước bị hư hỏng nặng 
gây mất an toàn giao thông.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT-XD cùng 
với các đơn vị liên quan và các chủ đầu tư (CĐT) 
thuỷ điện trên dọc đoạn tuyến Km0 - Km36 
(Bảo Nhai - Tân Dương) Tỉnh lộ 160 đã họp bàn 
phương án khắc phục. Theo đó, các CĐT thuỷ 
điện cam kết sẽ bố trí kinh phí vật tư, thiết bị và 
nhân lực phối hợp cùng với đơn vị bảo trì sửa 
chữa, khắc phục cơ bản đảm bảo giao thông 
trên tuyến, cụ thể: 

- Đoạn từ Km0 - Km11: Công ty cổ phần 
Xây dựng và Thương mại 299 (CĐT thủy điện 
Bảo Nhai) phối hợp sửa chữa những vị trí hư 
hỏng mặt đường vá ổ gà, xử lý các vị trí lún lõm 
hư hỏng; sửa chữa những vị trí rãnh dọc BTXM 
bị vỡ để đảm bảo thoát nước.

- Đoạn từ Km11 - Km30+500: Công ty cổ 
phần thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc (CĐT 
thủy điện Lậm Lúc) phối hợp sửa chữa những 
vị trí hư hỏng mặt đường vá ổ gà, xử lý các vị 
trí lún lõm hư hỏng; sửa chữa những vị trí rãnh 
dọc BTXM bị vỡ để đảm bảo thoát nước. Đoạn 
Km23 - Km30+500 sửa chữa lại mặt đường 
bằng cấp phối đá thải tận dụng, đảm bảo mặt 
đường cơ bản êm thuận.

- Đoạn Km30+500 - Km36 (giao QL.279): 
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế 
(CĐT thủy điện Vĩnh Hà) phối hợp sửa chữa các 
vị trí ổ gà, lún lõm đắp bằng cấp phối đá thải tận 
dụng, đảm bảo mặt đường cơ bản êm thuận.

Việc phối hợp sửa chữa, khắc phục hư 
hỏng bảo đảm giao thông chung trên tuyến, 
được thống nhất triển khai và duy trì từ trung 
tuần tháng 9/2019 đến nay, cơ bản đã đáp ứng 
được nhu cầu đi lại của nhân dân. Riêng đoạn 
Km23 - Km36 đang là đường cấp phối, UBND 
tỉnh dự kiến sẽ đầu tư nâng cấp trong giai đoạn 
2021-2025.

28. Cử tri xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà đề 
nghị tỉnh sửa chữa nâng cấp cầu Nậm Tôn trên 
trục đường Tỉnh lộ 160 và sửa chữa đoạn đường 
từ cầu Nậm Tôn vào đến trụ sở UBND xã Nậm 
Lúc để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 
giao thương hàng hóa.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Hiện trạng cầu Nậm Tôn là cầu thép, cho 

phép xe ô tô có tải trọng tối đa 13 tấn qua cầu. 
Hiện tại, do tỉnh chưa cân đối được nguồn lực 
đầu tư nên chưa thể triển khai nâng cấp thay 
thế cầu cũ được. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì tuyến 
đường thường xuyên thực hiện công tác kiểm 
tra, duy tu bảo dưỡng cầu, kịp thời phát hiện các 
hư hỏng để sửa chữa, đảm bảo đi lại an toàn 
cho nhân dân.

29. Cử tri xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường 
Khương đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng 
Hồ thủy lợi tại thôn Sín Chải A để phục vụ tưới 
tiêu cho diện tích khoảng 80ha lúa nước trên địa 
bàn xã Tả Ngài Chồ và đảm bảo nguồn nước 
phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các thôn xã Tả 
Ngài Chồ và khu vực xã Pha Long, Dìn Chin.

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

trả lời như sau: Khu vực các xã Tả Ngài Chồ, 
Pha Long, Tả Gia Khâu, Dìn Chin là địa phương 
khó khăn về nguồn nước sản xuất, sinh hoạt 
do có địa hình cao, nguồn nước phục vụ sản 
xuất, sinh hoạt tại đây chủ yếu là nguồn nước 
mưa dự trữ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối 
hợp với UBND huyện Mường Khương kiểm tra 
thực tế và có báo cáo, đề xuất đầu tư. Ngày 
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28/7/2020, UBND tỉnh có Văn bản gửi Bộ Nông 
nghiệp và PTNT hỗ trợ kinh phí đầu tư (Văn bản 
số 3394/UBND-NLN), hiện nay Bộ Nông nghiệp 
và PTNT chưa có văn bản trả lời.

30. Cử tri thị trấn Mường Khương, huyện 
Mường Khương, đề nghị UBND tỉnh xem xét, 
cân đối bố trí vốn để thực hiện nạo vét kênh 
tiêu úng tuyến mương tiêu thoát lũ Na Đẩy tại 
thị trấn Mường Khương để khắc phục tình trạng 
ngập úng làm thiệt hại hoa màu, lúa mỗi khi 
mưa bão tại toàn bộ cánh đồng Trung tâm thị 
trấn Mường Khương, huyện Mường Khương.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Hệ thống tiêu thoát lũ trung tâm thị trấn 

Mường Khương, huyện Mường Khương được 
đầu tư phân kỳ thành 4 đợt: Đợt 1 năm 2003, 
đợt 2 năm 2005, đợt 3 năm 2007 và đợt 4 năm 
2010. Tổng chiều dài tuyến kênh tiêu thoát lũ là 
4.709 m, trong đó: Tuyến kênh chính dài 3.200 
m, kích thước kênh hình thang (Bđáy = 12 m, 
Bmặt = 17 m, H= 2,5 m); 02 tuyến kênh nhánh 
tổng chiều dài 1.509 m, kích thước kênh hình 
thang (Bđáy = 3.6 m, Bmặt = 8m, H= 2 m). Kết 
cấu thành kênh BTCT. Qua kiểm tra cho thấy: 
Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn hàng năm 
kéo theo đất đá bồi lắng tích tụ tại lòng kênh, với 
chiều cao phần bồi lắng trung bình từ 1-1,8m, 
lòng kênh bị thu hẹp có vị trí lòng kênh chỉ còn 
2-3m. Dọc theo tuyến mương chính có 02 vị trí 
do mưa lũ làm xói lở gẫy sập thành kênh BTCT 
mái bờ kênh với chiều dài lún sụt khoảng 100m, 
tuyến kênh nhánh có khoảng 200m kênh do đáy 
kênh là nền đất nên lòng kênh bị nước lũ gây xói 
phần đáy kênh, làm hở treo móng thành kênh. 
Do lòng kênh bị đất đá bồi lắng tích tụ, dòng 
chảy bị thu hẹp nên hàng năm khi các đợt mưa 
lớn kéo dài nên nước không kịp thoát đã tràn 
bờ gây ảnh hưởng đến công trình, nhà ở và hoa 
màu của các hộ dân dọc theo hai bên kênh tiêu. 
Để đảm bảo tiêu thoát lũ, chống ngập cho: 132 
ha đất canh tác, 03 km đường Lào Cai - Mường 
Khương và 02 km đường Mường Khương - Nấm 
Lư, 02 khu dân cư với khoảng 120 hộ thuộc thị 
trấn Mường Khương và 02 trường học trên địa 
bàn thị trấn Mường Khương khi có mưa lũ thì 
việc đầu tư nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh 
tiêu thoát lũ trung tâm thị trấn Mường Khương 
là cần thiết.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài chính và 
Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 1949/STC-
QLNS ngày 15/9/2020 của Sở Tài chính, Văn 
bản số 1593/SKH-KTN ngày 15/9/2020 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư): Hiện nay do tình hình dịch 
Covid-19, dự kiến khả năng thu ngân sách năm 
2021 và giai đoạn 2021-2025 rất khó khăn, các 
nguồn vốn chỉ cơ bản đáp ứng được nhu cầu các 
công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 
sang giai đoạn 2021-2025, do đó chưa thể cân 
đối để bố trí đầu tư các dự án này. UBND tỉnh 
yêu cầu UBND huyện Mường Khương chủ động 
sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của huyện để 
thực hiện đầu tư.

31. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 
Giáo dục và Đào tạo xem xét, bố trí vốn để tháo 
dỡ 3 căn nhà ăn tại trường phổ thông dân tộc 
nội trú THCS&THPT  huyện Mường Khương vì 
hiện nay các căn nhà này xuống cấp, không sử 
dụng được và bỏ hoang nhiều năm nay, có nguy 
cơ sụp đổ gây mất an toàn. Đồng thời, bố trí 
vốn để làm sân trường phổ thông dân tộc nội trú 
THCS&THPT huyện Mường Khương.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

trả lời như sau: Một số hạng mục công trình cấp 
4 mái lớp Proximăng được xây dựng từ năm 
1992, sau gần 30 năm đã xuống cấp không sử 
dụng được. Năm 2018, UBND tỉnh đã cho đầu 
tư để thay thế các hạng mục này. Tiếp thu ý 
kiến cử tri, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo 
Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT 
huyện Mường Khương là các thủ tục, hồ sơ đề 
nghị cấp có thẩm quyền thanh lý tài sản theo 
quy định hiện hành.

32. Cử tri xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường 
Khương đề nghị tỉnh xem xét xây dựng mới trụ 
sở UBND xã, hiện nay xã đã chuẩn bị mặt bằng, 
đề nghị tỉnh xem xét đầu tư xây dựng.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Mường 
Khương và các đơn vị có liên quan tham mưu, 
đề xuất đầu tư xây dựng dự án trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

33. Cử tri xã Tung Chung Phố, huyện 
Mường Khương đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành 
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chức năng xem xét tạo mặt bằng trước trụ sở 
UBND xã để có quỹ đất xây dựng nhà văn hóa 
đa năng, nhà công vụ của công an và BCHQS 
xã, để đảm bảo điều kiện xã đạt xã nông thôn 
mới 2024.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Hiện nay khu vực trước trụ sở UBND xã 

Tung Chung Phố là khu ruộng trũng, việc đầu 
tư dự án tạo mặt bằng mặt bằng trước trụ sở 
UBND xã để có quỹ đất xây dựng nhà văn hóa 
đa năng, nhà công vụ của công an và dân quân 
xã để đảm bảo điều kiện xã đạt xã nông thôn 
mới 2024 như kiến nghị của cử tri là cần thiết. 
Tuy nhiên việc đầu tư dự án phải phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố: Quy hoạch xây dựng nông thôn 
mới của xã, điều kiện về địa chất, khả năng giải 
phóng mặt bằng, nguồn lực đầu tư,… Tiếp thu ý 
kiến của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện 
Mường Khương chủ động nghiên cứu tính khả 
thi của dự án, tổng hợp, sắp xếp ưu tiên khi lập 
kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 
gửi các ngành xem xét, tham mưu cụ thể.

34. Cử tri thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị 
xã Sa Pa đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai 
dự án công trình cấp nước sinh hoạt cho thôn, 
hiện nay rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt 
cho các hộ dân và các cơ quan, đơn vị trường 
học ở khu vực này; nhiều năm nay việc mua bán 
nước, tranh chấp nguồn nước sinh hoạt xảy ra 
thường xuyên, gây ảnh hưởng đến an ninh trật 
tự tại địa phương.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Công trình CNSH trung tâm Hoàng Liên 

được đầu tư xây dựng năm 2009, cấp cho 
khoảng 50 hộ; tuy nhiên, trong quá trình sử dụng 
nhiều đoạn ống chính bị mất, hiện tại công trình 
đã bị hư hỏng, nhân dân đang sử dụng nước từ 
các mạch lộ, khe nhỏ. 

Để đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân, 
HĐND thị xã Sa Pa đã ban hành Nghị quyết 
phê duyệt chủ trương đầu tư công trình CNSH 
thôn Hoàng Liên xã Bản Hồ (Nghị quyết số 60/
NQ-HĐND ngày 12/6/2020), với tổng mức đầu 
tư là 4.309 triệu đồng, đảm bảo cấp nước sinh 
hoạt cho 172 hộ và 10 điểm công cộng trên địa 
bàn, thời gian thực hiện dự án năm 2020-2022. 
Hiện tại đã có Quyết định giao vốn đầu tư trong 
năm 2020.

35. Cử tri xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa phản 
ánh, từ khi Công ty Việt Long khởi công xây 

dựng nhà máy Thủy điện Nậm Sài đã làm cạn 
nguồn nước ở các khe suối làm mất nguồn nước 
sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo 
ngành chức năng có giải pháp giải quyết yêu 
cầu Công ty Việt Long có giải pháp khắc phục, 
hỗ trợ cho các hộ dân về nguồn nước sinh hoạt.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Công trình được đầu xây dựng năm 2002, 

được nâng cấp sửa chữa năm 2007 cấp nước 
khoảng 40 hộ, do công trình được đầu tư từ lâu, 
bị hư hỏng, xuống cấp, nguồn nước cạn kiệt; 
đến đầu năm 2020 thực tế chỉ còn đủ cho 10 
hộ nên nhiều hộ phải tự kéo nước từ các mạch 
nhỏ về để sử dụng. Đồng thời, trong quá trình 
thi công hầm của công trình thủy điện Nậm Sài, 
nguồn nước của công trình theo thiết kế ban 
đầu và một số nguồn nước nhỏ lẻ của người 
hiện tại không còn. UBND tỉnh giao Sở Nông 
nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở: 
Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài 
nguyên - Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư thành 
lập đoàn kiểm tra, đánh giá cụ thể việc suy giảm 
nguồn nước sinh hoạt và nước phục vụ cho sản 
xuất của thôn La-ve để có cơ sở đề xuất hướng 
khắc phục cho nhân dân. Trước mắt, yêu cầu 
UBND xã Bản Hồ phối hợp với chủ đầu tư nhà 
máy thủy điện Nậm Sài khắc phục tạm thời để 
đảm bảo nước sinh hoạt và nước sản xuất của 
người dân.

36. Cử tri Thị trấn Si Ma Cai, xã Cán Cấu, 
huyện Si Ma Cai đề nghị tỉnh quan tâm xem 
xét đầu tư xây dựng trụ sở cho lực lượng công 
an - xã hội để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

trong giai đoạn 2021-2025 sẽ ưu tiên đầu tư 
xây dựng đảm bảo trụ sở làm việc cho lực lượng 
công an và dân quân các xã trên địa bàn tỉnh. 
Riêng đối với huyện Si Ma Cai, tại Quyết định 
số 3493/QĐ-UBND ngày 13/10/2020, UBND 
tỉnh đã giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc 
công an và dân quân xã Lùng Thẩn và xã Quan 
Hồ Thẩn, dự kiến bố trí bằng nguồn ngân sách 
tỉnh năm 2021. 

(Kỳ sau đăng tiếp)
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

Ngày 11/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ 
ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định 
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 
trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm 
công tác tiếp công dân, một số nội dung cụ thể 
như sau:

Về quy tắc ứng xử chung
Tinh thần và thái độ làm việc: Tôn trọng 

và tận tụy phục vụ Nhân dân; tuân thủ và gương 
mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn 
có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm 
trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nghiêm 
chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ 
quan, đơn vị; Luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng 
đạo đức; có lối sống lành mạnh, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ 
hội, cục bộ, bè phái và các hiện tượng tiêu cực 
khác; Không nhân danh cơ quan, tổ chức, không 
sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện công 
để làm việc riêng; tích cực xây dựng không gian 
xanh, sạch, đẹp và môi trường công sở văn minh, 
thân thiện; Thực hiện đúng chức trách, nhiệm 
vụ của cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm 
những việc phải làm và những việc không được 
làm theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật 
Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Thanh 
tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công 
dân, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan.

Trang phục, tác phong làm việc: Khi làm 
việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm 
vụ, công vụ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi 
giày hoặc dép có quai hậu; sử dụng trang phục 
ngành, đeo thẻ, biển tên, cầu vai, cấp hàm đúng 
quy định; có tư thế, tác phong nghiêm túc, lịch 
sự; Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm 
việc, thời gian họp; không làm việc riêng hay rời 
cơ quan, đơn vị, vị trí công tác mà không có lý do 
chính đáng; sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch 
sẽ; Không hút thuốc lá trong khuôn viên trụ sở cơ 
quan; gương mẫu chấp hành các quy định của 
pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 
Không uống rượu, bia trong cơ quan; không uống 
rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa 

các ngày làm việc; chấp hành nghiêm các quy định 
pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và 
trên mạng xã hội: 

Khi giao tiếp qua điện thoại và các phương 
thức giao tiếp trực tuyến khác, cán bộ, công chức, 
viên chức phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ 
quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, cụ 
thể với âm lượng vừa đủ nghe, thái độ hòa nhã; Sử 
dụng hộp thư điện tử công vụ theo đúng quy định; 
bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; không sử dụng 
mạng xã hội trong giờ làm việc; không sử dụng 
thư điện tử, mạng xã hội để tuyên truyền, đăng tải 
thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy 
tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị.

Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong 
lãnh đạo, quản lý; giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát 
huy trách nhiệm nêu gương và xây dựng môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện trong 
cơ quan, đơn vị.

Thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng 
trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tôn trọng, 
lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
của công chức, viên chức cấp dưới; công tâm, 
khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá công 
chức, viên chức.

Ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp 
trên và với đồng nghiệp

Có thái độ tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp 
hành sự chỉ đạo, điều hành và phân công công 
việc của cấp trên; đóng góp ý kiến với cấp trên với 
tinh thần xây dựng, nhằm khắc phục kịp thời những 
tồn tại, hạn chế và đổi mới công tác chỉ đạo, điều 
hành; không được lợi dụng việc góp ý, phê bình 
làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cấp trên.

Chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ đồng 
nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; chân thành, thân 
thiện trong quan hệ với đồng nghiệp; không được 
lợi dụng việc góp ý, phê bình làm ảnh hưởng đến 
uy tín, danh dự của đồng nghiệp.

Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí

Ứng xử có văn hóa, tôn trọng danh dự, uy tín 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công 

GIỚI THIỆU VĂN BẢN
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tác; chân thành, có tinh thần hợp tác, phối hợp 
và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong 
trường hợp cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quan 
hệ công tác có phát ngôn, thái độ, hành vi không 
phù hợp thì phải bình tĩnh, chủ động, linh hoạt xử lý 
phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu về 
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng cho cơ quan thông 
tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức có liên quan 
khi có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền 
và được lãnh đạo giao theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức có thể trả lời 
phỏng vấn, khảo sát dựa trên kinh nghiệm công 
tác chuyên môn nhưng không được làm lộ bí mật 
nhà nước, bí mật công tác hoặc ảnh hưởng đến 
việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của cơ quan, 
đơn vị.

Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài: 
Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và 
của cơ quan khi tiếp xúc, làm việc với cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài và thực hiện đúng chính 
sách đối ngoại, hợp tác quốc tế; Không được lợi 
dụng các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế 
vì lợi ích cá nhân.

Về ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng

Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp 
công dân: 

Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công 
dân phải làm những việc sau đây: Việc tiếp công 
dân phải bảo đảm công khai, khách quan, dân 
chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí 
mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy 
định của pháp luật; Tôn trọng, lắng nghe, tận tình 
giải thích cặn kẽ những thắc mắc liên quan đến 
nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 
hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân 
thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh theo quy định của pháp luật; Có thái độ đúng 
mực, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính 
xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh trình bày; Giải thích, hướng dẫn 
cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, 
kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp 
luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ 
quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; Yêu 
cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm 
dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập 
biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức 
năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công 
dân không được làm những việc sau đây: Gây 
phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thiếu trách nhiệm 
trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai 
lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh cung cấp; Phân biệt đối xử 
trong khi tiếp công dân.

Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ giải 
quyết khiếu nại, tố cáo:

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 
quan thanh tra nhà nước phải làm những việc sau 
đây: Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm 
quyền, đúng trình tự, thủ tục được quy định trong 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp 
luật khác có liên quan; Hướng dẫn, giúp người 
khiếu nại, tố cáo hiểu và thực hiện đúng quy định 
của pháp luật; tham mưu giải quyết thấu đáo theo 
quy định của pháp luật; Hướng dẫn, công khai quy 
trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy trình 
thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, bảo đảm các đề nghị của tổ chức và 
cá nhân được giải quyết đúng pháp luật; Khi xác 
minh, kết luận, kiến nghị phải thận trọng, khách 
quan; Trường hợp hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố 
cáo có sai sót, chậm, muộn phải nghiêm túc thực 
hiện việc xin lỗi theo quy định; Nếu phát hiện hành 
vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại đến lợi 
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dân thì báo cáo với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền để áp dụng biện pháp ngăn 
chặn kịp thời.

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 
quan thanh tra nhà nước không được làm những 
việc sau đây: Có thái độ hách dịch, dọa nạt, gây 
căng thẳng, khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, vòi 
vĩnh, trì hoãn, kéo dài thời gian xử lý công việc 
của tổ chức và người dân; Từ chối giải quyết các 
yêu cầu của tổ chức và cá nhân thuộc chức trách, 
nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; 
Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó 
khăn, bức xúc của tổ chức và người dân; lợi dụng 
nhiệm vụ, vị trí công tác để nhũng nhiễu, gây 
phiền hà, trục lợi; Làm mất, hư hỏng, sai lệch hồ 
sơ, tài liệu, kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố 
cáo; truy ép hoặc gợi ý cho người khiếu nại, người 
tố cáo trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của 
mình; Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút 
tích hoặc các thông tin về người tố cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/5/2021.

B.B.T
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