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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, MUA SẮM 
TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ, THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

      
GIÀNG MẠNH NHÀ

Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai 
đã ban hành nhiều chính sách 

nhằm khuyến khích phát triển kinh tế - xã 
hội, ổn định đời sống cho nhân dân nhất là 
các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc 
biệt là việc triển khai thực hiện công tác 
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, 
nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. Qua giám sát của HĐND tỉnh 

trong năm 2019 cho thấy: Hệ thống mạng 
lưới y tế được sắp xếp phù hợp với thực 
tế địa phương; cơ bản kiểm soát được 
tình hình dịch bệnh; sức khỏe của nhân 
dân được cải thiện; công tác chăm sóc 
sức khỏe tại vùng đặc biệt khó khăn được 
chú trọng, quan tâm thực hiện. Công 
tác quản lý, mua sắm trang thiết bị vật 
tư y tế, thuốc tại các cơ sở y tế công lập 
đã được ngành y tế tổ chức thực hiện 
đúng thao tác các quy định hiện hành.

 Theo báo cáo của ngành Y tế, giai 
đoạn 2017-2019, tinh giản 26 đầu mối. 
Tổng toàn ngành có 30 đầu mối, bao gồm 
03 cơ quan quản lý nhà nước về y tế; 27 
đơn vị sự nghiệp; 18 Phòng khám đa khoa 
khu; 100% xã, phường, thị trấn có trạm y 
tế, trong đó có 18 Trạm y tế hoạt động lồng 
ghép cùng Phòng khám đa khoa khu vực. 
Tỉnh đã quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế 

từ tuyến tỉnh đến cơ sở, đảm bảo 
hiệu quả trong công tác khám, chữa 
bệnh. Xuất phát từ năng lực hoạt 
động và nhu cầu thiết thiết yếu của 
từng đơn vị, với nhiều nguồn mua 
sắm, đầu tư trang thiết bị khác nhau, 
danh mục trang thiết bị y tế cho 
các đơn vị trong ngành đa dạng về 
chủng loại. Đến nay, hệ thống trang 
thiết bị y tế trong ngành được cải 
thiện đáng kể giải quyết cơ bản nhu 
cầu khám chữa bệnh và tình trạng 
quá tải cho cơ sở tuyến tỉnh. Hầu hết 
các bệnh viện, trung tâm y tế được 
trang cấp đầy đủ các trang thiết bị 
y tế, trang bị máy móc, thiết bị hiện 
đại phục vụ cho công tác chẩn đoán, 
điều trị bệnh nhân như: Máy nội soi, 
máy xét nghiệm sinh hóa nhiều chỉ 

số, máy huyết học, máy gây mê, máy thở, 
monitor theo dõi bệnh nhân… Các đơn vị y 
tế cơ bản có các thiết bị vật tư y tế đáp ứng 
cho triển khai các nhiệm vụ chuyên môn kỹ 
thuật theo phân tuyến. Tại các cơ sở y tế, 
các thiết bị được giao cho các khoa, phòng, 
phân công trách nhiệm tới từng cá nhân 
quản lý, người sử dụng ghi nhật ký sử dụng 
thiết bị. Các đơn vị đã mở sổ theo dõi tài sản 
cố định để theo dõi tăng, giảm tài sản, tính 
hao mòn và thực hiện kiểm kê trang thiết bị 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh
làm việc với UBND tỉnh.

Ảnh: Thanh Bình
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định kỳ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, 
bảo dưỡng định kỳ với các máy móc thiết 
bị, hướng dẫn việc bảo quản, nhằm kéo dài 
tuổi thọ cho trang thiết và an toàn cho người 
bệnh; việc thanh lý tài sản được thực hiện 
theo đúng quy định. Các bệnh viện tuyến 
tỉnh đã thành lập phòng Vật tư thiết bị y tế, 
chịu trách nhiệm tham mưu cho ban lãnh 
đạo bệnh viện công tác quản lý, sử dụng, 
mua sắm trang thiết bị y tế. Công tác thu 
hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy được 
thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Việc tổ chức đấu thầu mua thuốc được 
thực hiện đấu thầu tập trung. Các bệnh viện 
đã lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm 
đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều 
trị. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp 
phát thuốc điều trị bệnh nhân đúng theo quy 
định. Tổ chức, triển khai hoạt động của Hội 
đồng thuốc và điều trị theo quy chế; thực 
hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư 
vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác 
cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin 
liên quan đến tác dụng không mong muốn 
của thuốc. Quản lý, hướng dẫn việc thực 
hiện các quy định chuyên môn về dược tại 
các khoa trong bệnh viện. Phối hợp với khoa 
cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm 
tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc 
an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng 
sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh 
trong bệnh viện. Tham gia chỉ đạo tuyến; 
tham gia hội chẩn khi được yêu cầu; tham 
gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc. 
Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, 
quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật 
tư y tế tiêu hao. Trình tự, thủ tục đấu thầu 
mua thuốc triển khai thực hiện đảm bảo 
khách quan, công bằng, minh bạch, không 
để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo về kết 
quả đấu thầu cũng như việc thực hiện hợp 
đồng. Danh mục các loại thuốc đấu thầu 
cơ bản đáp ứng đủ thuốc thiết yếu phục vụ 
nhu cầu khám, chữa bệnh của các đơn vị y 
tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc 
phục vụ nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 
Giá thuốc thống nhất trên toàn tỉnh, phù 

hợp với giá kê khai, kê khai lại của các loại 
thuốc trên Website của Cục quản lý Dược. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác quản lý, mua sắm trang thiết bị 
vật tư y tế, thuốc tại các cơ sở y tế công lập 
còn một số khó khăn, bất cập như: Năng 
lực, trình độ của một số cán bộ trực tiếp 
quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư y 
tế chưa đảm bảo; việc triển khai thực hiện 
tinh giản, lồng ghép chưa sát và chưa khoa 
học, chưa phù hợp với thực tế; hồ sơ quản 
lý trang thiết bị các đầu mối đầy đủ; cơ bản 
các đơn vị chưa thực hiện rà soát tài sản, 
đề xuất phương án xử lý; công tác quản lý, 
đấu thầu thuốc, vật tư y tế cũng còn nhiều 
bất cập, tiến độ đấu thầu thuốc còn chậm; 
năng lực tổng hợp danh mục thuốc của một 
số cơ sở y tế chưa đáp ứng cả về chất lượng 
và thời gian; việc tổng hợp danh mục thuốc 
dự trù chưa sát. Tình trạng vừa thừa, vừa 
thiếu trang thiết bị khá phổ biến ở tất cả 
các đơn vị từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh; 
công tác rà soát, điều chuyển trang thiết bị 
không được thực hiện dẫn đến tình trạng 
trang thiết bị sau trang cấp kém về chất 
lượng, chủng loại, lỗi, hỏng trong thời gian 
bảo hành; thậm trí trang bị xong không sử 
dụng gây lãng phí nguồn lực đầu tư… 

Để việc công tác quản lý, mua sắm 
trang thiết bị vật tư y tế, thuốc tại các cơ sở 
y tế công lập trong thời gian tới thực hiện 
chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Đoàn 
giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 
sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát 
quy hoạch tổng thể ngành y tế từ khâu quy 
hoạch, quy mô mạng lưới cho đến việc đầu 
tư trang sắm thiết bị; đánh giá kết quả đạt 
được, những khó khăn vướng mắc, bất cập 
để có kế hoạch đầu tư đồng bộ về nhân 
lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm 
phù hợp, sát nhu cầu thực tế; có giải pháp 
hữu hiệu trong thực hiện quy trình thực hiện 
mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, thuốc, vật 
tư y tế, kể cả các đề án, dự án đảm bảo sát 
thực tế, phù hợp với thực tiễn địa phương 

(Xem tiếp trang 8)
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Đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự

phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp
                                                                          NGÔ HỮU TƯỜNG

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của 
công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, thời gian qua, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo các 

cấp, các ngành các địa phương tập trung 
quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả  
Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố 
cáo, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi 
trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Để công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo đi vào nền nếp, đạt hiệu 
quả, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh 
đạo, chỉ đạo với nội dung rõ nét, sâu sát, 
phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn 
tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền các cấp đã 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn 
với cải cách hành chính, đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, coi hiệu quả giải quyết 
khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn quan trọng 
để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác 

của cấp ủy, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị. UBND tỉnh thường 
xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa 
phương, cơ quan thực hiện đúng 
quy định pháp luật, nâng cao 
trách nhiệm của người đứng đầu 
trong việc tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân; tăng cường hoạt động quản 
lý Nhà nước và thanh tra trách 
nhiệm thực hiện pháp luật về 
tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của các địa phương, cơ quan, 
đơn vị. Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
và Chủ tịch UBND cấp huyện đã trực tiếp 
tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật 
Tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe 
ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ 
đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh của công dân nhất là trong 
thời gian trước trong và sau đại hội đảng 
các cấp. Chỉ đạo các lực lượng chức năng 
theo dõi, nắm chắc tình hình; xây dựng 
phương án xử lý với những tình huống phức 
tạp, phát hiện sớm để ngăn chặn các đối 
tượng lợi dụng kích động khiếu kiện đông 
người, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội. Khi phát sinh khiếu nại, 
tố cáo đông người, phức tạp, các đồng chí 
lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ 
đạo cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia 

Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
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giải quyết, làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo 
với việc vận động, thuyết phục công dân 
chấp hành đúng quy định pháp luật không 
để phát sinh tình hình phức tạp kéo dài, vượt 
cấp. Tăng cường đối thoại, tìm phương án 
khả thi để tham mưu giải quyết dứt điểm vụ 
việc; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo 
cùng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những 
địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra 
các vụ việc khiếu kiện đông người, phức 
tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải 
quyết. Ngoài việc thực hiện tốt theo quy 
chế phối hợp giữa 04 văn phòng: HĐND, 
UBND, Tỉnh ủy và Đoàn ĐBQH tỉnh về công 
tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, tại các phiên tiếp công dân định kỳ của 
đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh, của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, 
Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh 
ủy, các sở ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, UBND thành phố cử 
cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân 
tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ theo dõi 
trực tiếp tham gia vận động, thuyết phục và 
đưa công dân trở về địa phương, không để 
xảy ra diễn biến phức tạp. Giám đốc các sở, 
ngành thủ trưởng ban, ngành, đơn vị cấp 
tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện nghiêm túc thực hiện 
tiếp công dân theo đúng quy định; tập trung 
giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố 
cáo thuộc thẩm quyền; kịp thời chỉ đạo để 
giải tỏa những vụ việc bức xúc, phức tạp, 
đông người, không để phát sinh điểm nóng; 
tập trung giải quyết các vụ việc mới phát 
sinh, rà soát, tổ chức đối thoại giải quyết 
dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài. 
Xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của 
Đảng và pháp luật về những nội dung tố 
cáo của công dân liên quan đến nhân sự 
đại hội Đảng và trong thời gian diễn ra đại 

hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII. Đơn cử, chỉ tính riêng 
về công tác phối hợp tham mưu của Văn 
phòng HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND 
tỉnh, Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Chánh 
văn phòng HĐND tỉnh về công tác tiếp công 
dân và xử lý đơn thư, từ tháng 11 năm 2019 
đến tháng 6 năm 2020 đã tiếp 231 lượt công 
dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, tiếp nhận 
84 đơn, đã xử lý chuyển 29 đơn, hướng dẫn 
14 đơn, trả lời và trả lại đơn 8 đơn, đôn đốc 
10 đơn, lưu 33 đơn... Bên cạnh những kết 
quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
của công dân vẫn còn những tồn tại, hạn 
chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, 
tố cáo hiệu quả có lúc có nơi còn chưa cao; 
thủ trưởng một số cơ quan hành chính chưa 
thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; một số cán 
bộ, công chức làm nhiệm vụ này chưa tâm 
huyết, kỹ năng tiếp công dân còn hạn chế. 
Tình trạng né tránh, đùn đẩy trong việc giải 
quyết một số vụ việc khiếu nại, tố sản phức 
tạp vẫn còn xảy ra. Nhiều vụ việc khiếu nại 
giải quyết còn chậm, có vụ việc giải quyết 
không phù hợp với thực tế nên không chấm 
dứt được khiếu nại. Việc tổ chức thực hiện 
các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận 
nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại 
một số địa phương chưa nghiêm, triệt để; 
việc thực hiện chỉ đạo và cấp trên trong một 
số trường hợp thiếu dứt điểm, còn để kéo 
dài. Việc nắm tình hình một số vụ việc khiếu 
nại, tố cáo chưa kịp thời, còn bị động, lúng 
túng trong chỉ đạo xử lý tình huống phức 
tạp; chưa tập trung để giải quyết các nội 
dung cơ bản, nhất là cơ chế, chính sách...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo nhằm ổn định tình hình 

(Xem tiếp trang 26)
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CÔNG KHAI NGÂN SÁCH VÀ VẤN ĐỀ GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG 
ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

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

Kết quả giám sát của cộng đồng về ngân sách ở từng cấp là kênh thông tin quan 
trọng để Hội đồng nhân dân các cấp sử dụng làm căn cứ khi xem xét, quyết định các vấn 
đề về ngân sách và giám sát ngân sách địa phương.

Phải làm gì để tăng cường hiệu quả 
công khai, minh bạch ngân sách, 

tăng cường sự giám sát của cộng đồng để 
đảm bảo hiệu quả ngân sách cũng như siết 
chặt kỷ luật kỷ cương ngân sách? Câu hỏi 
này đã được giải quyết khi Luật Ngân sách 
nhà nước năm 2015 có quy định cụ thể về 
công khai ngân sách nhà nước và giám sát 
ngân sách nhà nước của cộng đồng. Nội 
dung công khai bao gồm: số liệu và báo 
cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà 
nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân, 
dự toán đã được cấp có thẩm quyền quyết 
định, tình hình thực hiện ngân sách nhà 
nước và quyết toán ngân sách nhà nước; 
kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm 
toán nhà nước; trừ số liệu chi tiết, báo cáo 
thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an 
ninh, dự trữ quốc gia. Việc công khai ngân 
sách nhà nước được thực hiện bằng một 
hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, 
niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông 
báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên 
trang thông tin điện tử; thông báo trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Công khai ngân sách nhà nước giúp 
cho người dân có thể theo dõi giám sát toàn 
bộ quy trình ngân sách từ khâu xây dựng 
chính sách chế độ, trình dự toán ngân sách, 
thực hiện, quyết toán ngân sách, cũng kiểm 
toán và việc thực hiện các khiến nghị của 
kiểm toán. Công khai từ khâu xây dựng ban 
hành cơ chế chính sách thu, chi ngân sách 

tạo điều kiện cho người dân tham gia góp 
ý kiến; qua đó, giúp cho các cơ quan xây 
dựng chính sách tiếp thu ý kiến đóng góp 
của người dân, doanh nghiệp. 

Cùng với việc tăng cường công khai 
ngân sách, Luật Ngân sách nhà nước năm 
2015 quy định ngân sách nhà nước được 
giám sát bởi cộng đồng và giao cho Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ 
chức việc giám sát ngân sách nhà nước 
của cộng đồng. Nội dung giám sát ngân 
sách nhà nước của cộng đồng gồm: Việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; tình 
hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 
hằng năm; việc thực hiện công khai ngân 
sách nhà nước theo quy định Luật Ngân 
sách nhà nước. Các hình thức giám sát 
ngân sách nhà nước của cộng đồng có thể 
thực hiện như sau: Nghiên cứu, xem xét văn 
bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
về lĩnh vực ngân sách nhà nước liên quan 
đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của nhân dân; tổ chức đoàn giám sát; tham 
gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền; thông qua hoạt động của Ban thanh 
tra nhân dân được thành lập ở cấp xã, Ban 
giám sát đầu tư cộng đồng. 

Thực tế hiện nay, Ủy ban nhân dân và 
cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh 
đã thực hiện công khai ngân sách, đặc biệt 
xây dựng được những cơ chế để người dân 
đánh giá, phản hồi về chất lượng các dịch 
vụ công nhằm điều chỉnh, phân bổ ngân 
sách cho hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hoạt 
động giám sát của cộng đồng đối với ngân 
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sách tại nhiều địa phương còn rất hạn chế. 
Đại bộ phận người dân chưa để ý đến vai 
trò được giám sát của mình đối với ngân 
sách nhà nước, ngân sách địa phương, Hội 
đồng nhân dân các cấp gần như không có 
thông tin từ kết quả giám sát của cộng đồng 
khi xem xét quyết định các vấn đề về ngân 
sách địa phương. Vì vậy, để quản lý tốt hơn 
ngân sách nhà nước, Hội đồng nhân dân 
các cấp ngoài việc thực hiện tốt chức năng 
giám sát ngân sách theo luật định, cần phải 
phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc 
cùng cấp để tăng cường giám sát ngân 
sách của cộng đồng. Trong khuôn khổ bài 
viết này, tác giả đề xuất một số giải pháp 
nhằm tăng cường triển khai giám sát ngân 
sách của cộng đồng như sau:

Thứ nhất, cơ quan Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp cần tăng cường tuyên 
truyền quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước về công khai ngân sách và giám sát 
ngân sách nhà nước của cộng đồng đến 
các tầng lớp nhân dân, để người dân hiểu 
về vai trò, trách nghiệm của mình trong 
quản lý ngân sách địa phương.

Thứ hai, chính quyền các cấp cần hỗ 
trợ các nhóm cộng đồng tham gia giám sát 
ngân sách và đầu tư công. Khi được tham 

gia giám sát ngân sách và đầu tư công, 
nhóm cộng đồng sẽ hiểu rõ hơn vai trò của 
mình và cảm thấy có trách nhiệm trong việc 
giám sát các chương trình ở địa phương. 
Việc giám sát của cộng đồng giúp các công 
trình có chất lượng tốt hơn và đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu của người dân, ngân sách nhà 
nước được sử dụng hiệu quả hơn.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân cần có cơ 
chế tăng cường việc lấy ý kiến đánh giá và 
phản hồi của người dân về những bất cập 
trong việc phân bổ ngân sách địa phương; 
trong việc sử dụng ngân sách cho các chương 
trình, dự án; trong việc đầu tư và chất lượng 
của các dự án đầu tư công trên địa bàn. 
Đặc biệt, cần áp dụng các cơ chế tham vấn 
rộng rãi trong quá trình ban hành chính sách 
cũng như đẩy mạnh sự tham gia giám sát 
của người dân đối với ngân sách nhà nước.

Thực hiện công khai ngân sách và 
phát huy tốt vai trò của cộng đồng trong 
việc giám sát ngân sách nhà nước sẽ góp 
phần phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong 
sạch, vững mạnh.

                               N.P.K.V

nhưng đúng quy định của pháp luật. Rà 
soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả trang 
thiết bị, thuốc, vật tư y tế đã được trang cấp 
từ tuyến tỉnh đến cơ sở, từ khâu xác định 
nhu cầu đến việc tổ chức mua sắm, đấu 
thầu, bàn giao quản lý, sử dụng để có biện 
pháp, giải pháp khắc phục triệt để những 
tồn tại, hạn chế hiện nay. Đồng thời, thực 
hiện điều chuyển trang thiết bị còn sử dụng 
tốt cho các đơn vị, địa phương đảm bảo tính 
hợp lý và hiệu quả công xuất trong sử dụng, 
thanh lý trang thiết bị đã được đầu tư nhưng 
không phù hợp. Xây dựng định mức tài sản 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo Thông 
tư số 08/2019/TT-BYT để làm cơ sở quản 
lý, thẩm định tài sản của các đơn vị ngành 
y tế. Xây dựng, hoàn thiện Đề án sử dụng 
tài sản công vào các mục đích kinh doanh, 
cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị 
y tế công lập, đảm bảo khai thác tài sản đầu 
tư hiệu quả, chất lượng và đúng quy định; 
đánh giá tính khả thi sau thực hiện tinh giản, 
lồng ghép trạm y tế và phòng khám đa khoa 
khu vực, trung tâm y tế… và đặc biệt là tăng 
cường vai trò quản lý nhà nước về mua sắm 
trang thiết bị vật tư y tế, thuốc tại các cơ sở 
y tế công lập; kiện toàn bộ máy, nâng cao 
năng lực, trình độ, trách nhiệm trong quản 
lý trang thiết bị, thuốc vật tư y tế. 

 G.M.N

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...
(Tiếp theo trang 4)
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Kinh nghiệm, giải pháp về nâng cao chất lượng
xây dựng báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND 

HÀ THỊ THIỆP
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Thực hiện Khoản 2, Điều 109 Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn 
của các Ban HĐND; theo đó Ban HĐND 
có trách nhiệm thực hiện thẩm tra dự thảo 
nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến 
lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường 
trực HĐND phân công; cũng theo Khoản 7, 
Điều 108 quy định “Ban Dân tộc của HĐND 
cấp tỉnh, cấp huyện chịu trách nhiệm trong 
lĩnh vực dân tộc ở địa phương”. Thực tế qua 
nhiều năm công tác tại Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh tôi xin được trao đổi về kinh nghiệm, 
giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng 
báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND 
như sau: 

Các báo cáo thẩm tra của Ban Dân 
tộc HĐND cấp tỉnh, cấp huyện thường 
được Thường trực HĐND phân công thực 
hiện phục vụ kỳ họp thường có: Báo cáo 
thẩm tra việc thực hiện các chính sách sách 
dân tộc và các vấn đề liên quan đến vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số; báo cáo thẩm 
tra ý kiến, kiến nghị cử tri; báo cáo thẩm 
tra các dự thảo nghị quyết theo tờ trình của 
UBND cùng cấp trình kỳ họp để ban hành 
các chính sách, biện pháp thực hiện liên 
quan tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
người đồng bào dân tộc thiểu số. Về thẩm 
tra báo cáo kỳ họp: Thông thường, Ban Dân 
tộc HĐND cấp tỉnh và cấp huyện được giao 
thẩm tra 01 báo cáo của UBND cùng cấp 
về thực hiện nghị quyết HĐND trong thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh, quốc phòng trong 6 tháng và cả năm 
(nếu là kỳ họp cuối năm) và báo cáo tình 
hình thực hiện các chính sách dân tộc (đối 
với một số địa phương Thường trực HĐND 
chỉ đạo xây dựng báo cáo trình kỳ họp). Các 

nội dung thực hiện thẩm tra toàn diện trên 
ác lĩnh vực, xong báo cáo của UBND cùng 
cấp thường chỉ đưa các nội dung cơ bản vì 
vậy để nắm được thông tin liên quan đến 
tình hình triển khai các chính sách dân tộc 
và các vấn đề liên quan đến đồng bào dân 
tộc thiểu số, Ban sẽ phải đề nghị các cơ 
quan, đơn vị liên quan cung cấp thêm báo 
cáo hoặc có thể lựa chọn một số địa điểm 
đầu mối triển khai, tổng hợp chính sách dân 
tộc, triển khai trực tiếp chính sách dân tộc 
đến giám sát trực tiếp, để nghe, xem, hỏi, 
đáp, thực hiện kiểm chứng thông tin triển 
khai thực hiện đối chiếu với nghị quyết 
HĐND ban hành, từ đó sẽ có thông tin để 
xây dựng báo cáo thẩm tra khách quan, có 
các nhận định, kiến nghị, đề xuất xác đáng, 
giúp UBND cùng cấp tiếp tục chỉ đạo tháo 
gỡ các khó khăn trong việc thực hiện chính 
sách dân tộc và các vấn đề liên quan đến 
đồng bào dân tộc thiểu số.

Về thẩm tra các dự thảo nghị quyết 
trình kỳ họp: Trong lĩnh vực ban hành chính 
sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và người dân tộc thiểu số, trên 
cơ sở Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 
4/01/2011 của Chính phủ ban hành Nghị 
định về công tác dân tộc, Chính phủ quy 
định có 13 chính sách dân tộc cơ bản xuyên 
suốt trong các lĩnh vực gồm: Đầu tư và sử 
dụng nguồn lực; đầu tư phát triển bền vững; 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công tác cán 
bộ; lĩnh vực phát triển thể dục - thể thao, 
bảo tồn phát triển văn hóa; du lịch; y tế, 
dân số; thông tin, truyền thông; phổ biến, 
giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; bảo 
vệ môi trường, sinh thái và chính sách quốc 
phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Như vậy trong lĩnh vực thẩm tra 
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dự thảo nghị quyết về các chính sách liên 
quan tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
người dân tộc thiểu số nếu được Thường 
trực giao và lãnh đạo, thành viên Ban có 
trình độ chuyên môn phù hợp, kết hợp cùng 
với kinh nghiệm trong công tác thì Ban Dân 
tộc HĐND hoàn toàn đủ điều kiện để thực 
hiện thẩm tra các dạng văn bản này.  

Về việc thẩm tra ý kiến, kiến nghị cử 
tri: Việc thẩm tra ý kiến, kiến nghị cử tri hiện 
nay đang được Thường trực HĐND giao 
các Ban HĐND cùng thực hiện thẩm tra; 
đối với Ban Dân tộc HĐND cấp tỉnh thông 
thường được giao thẩm tra các kiến nghị 
có liên quan đến việc thực hiện chính sách 
dân tộc trong xây dựng các công trình cấp 
nước sinh hoạt tập trung, mương thủy lợi, 
chính sách an sinh xã hội trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số; đối với Ban Dân tộc 
HĐND cấp huyện, tùy theo sự phân công 
của Thường trực HĐND có thể thẩm tra ý 
kiến theo địa giới hành chính hoặc theo lĩnh 
vực Ban. Qua tiếp cận các báo cáo thẩm tra 
của Ban dân tộc HĐND cấp tỉnh, cấp huyện 
tôi thấy Ban Dân tộc HĐND hai cấp đã chủ 
động được việc thẩm tra ý kiến, kiến nghị 
cử tri, có các nhận định cụ thể, rõ ràng trên 
cơ sở giám sát hoặc trao đổi thông tin với cơ 
sở, nơi cử tri trực tiếp có ý kiến.

Bên cạnh các báo cáo thẩm tra của 
Ban Dân tộc HĐND cấp tỉnh, cấp huyện 
được xây dựng công phu, chính xác, giúp 
UBND cùng cấp tháo gỡ khó khăn trong 
lĩnh vực công tác dân tộc; qua tham dự kỳ 
họp HĐND cấp huyện, tôi thấy vẫn còn có 
những nội dung trong báo cáo Ban Dân tộc 
HĐND cấp huyện nhận định còn chưa cụ 
thể, chưa phát hiện được các bất cập trong 
việc triển khai thực hiện một số chính sách 
dân tộc trên địa bàn, dẫn đến các kiến nghị 
chưa trúng những vấn đề cần giải quyết. Để 
việc xây dựng báo cáo thẩm tra của Ban 
Dân tộc HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có các 
nhận định khách quan, sát với thực tế, giúp 
UBND cùng cấp tháo gỡ khó khăn, tôi xin 

được chia sẻ một số kinh nghiệm trong xây 
dựng các báo cáo thẩm tra như sau:

Một là: Lãnh đạo, thành viên Ban phải 
nắm chắc các chính sách dân tộc được triển 
khai trên địa bàn; nắm chính xác thời điểm, 
phương pháp, hình thức, địa điểm triển khai, 
đối tượng hưởng lợi để đối chiếu với các báo 
cáo do cơ quan chức năng cung cấp và có 
thể nắm bắt trực tiếp thông qua các cuộc 
họp triển khai thực hiện chính sách, đánh 
giá thường xuyên, định kỳ của đơn vị triển 
khai thực hiện chính sách; nắm bắt qua kênh 
tiếp xúc cử, thông qua các cuộc khảo sát, 
giám sát trực tiếp hoặc phối hợp khảo sát, 
giám sát trực tiếp tại cơ sở, cơ quan, đơn vị.

Hai là: Đối với báo cáo thẩm tra việc 
thực hiện các chính sách dân tộc và các vấn 
đề liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, 
việc lựa chọn các nội dung đưa vào báo cáo 
thẩm tra, nhất là các bất cập, tồn tại, hạn 
chế phải thể hiện được tầm vi mô, bao quát, 
có nhận định phù hợp, khách quan trên cơ 
sở được thẩm định có ý kiến đồng tình của 
cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực 
hiện đầu mối trong việc triển khai thực hiện; 
tuyệt đối không đưa ra các nhận định chủ 
quan, một chiều.

Ba là: Trước khi ban hành báo cáo 
phải được tổ chức họp lấy ý kiến giữa các 
bên để thống nhất các nội dung, nhất là nội 
dung còn tồn tại, bất cập và ý kiến, kiến 
nghị phải đúng và trúng các việc mà sau 
kiến nghị sẽ giúp UBND cùng cấp tháo gỡ 
khó khăn cho cơ sở, người dân, đồng bào 
dân tộc thiểu số.

Bốn là: Khi báo cáo được ban hành, 
người đứng đầu Ban phải chịu trách nhiệm 
toàn bộ về các nội dung được đưa ra trong 
báo cáo và có khả năng chứng minh bằng 
các việc cụ thể, nếu đưa ra kỳ họp có các ý 
kiến phản bác, trái chiều.

Năm là: Giám sát việc khắc phục các 
tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất mà Ban 
đã tổng hợp trong các báo cáo thẩm tra.

H.T.T
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 89/2016/NQ-HĐND
NGÀY 15/12/2016 CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

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

Trong tháng 5/2020, Ban Kinh 
tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ 

chức giám sát chuyên đề việc thực hiện 
Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 
15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm 
(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp 

ngân sách ở địa phương; định mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai 
đoạn 2017-2020 (sau đây gọi tắt là Nghị 
quyết 89). Mục đích của cuộc giám sát nhằm 
đánh giá tình hình quản lý, thu, chi ngân 
sách trên địa bàn trong những năm qua, 
đồng thời để chuẩn bị xây dựng nghị quyết 
cho thời kỳ ổn định ngân sách (2021-2025).

Qua giám sát cho thấy, Nghị quyết 
89 của HĐND tỉnh cơ bản đã đáp ứng được 
công tác quản lý tài chính ngân sách, phù 
hợp khả năng ngân sách địa phương của 
mỗi cấp. Việc thực hiện phân chia nguồn thu 
theo Nghị quyết 89 đã giúp các địa phương 
quản lý, khai thác nguồn thu hiệu quả. Kết 
quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 
toàn tỉnh giai đoạn 2017-2019 luôn đạt và 

vượt dự toán HĐND tỉnh giao (Năm 2017 
đạt 7.528 tỷ đồng, bằng 108% dự toán; năm 
2018 đạt 8.403 tỷ đồng, bằng 108% dự toán; 
năm 2019 đạt 9.430 tỷ đồng, bằng 105% dự 
toán). Trong đó cả 9/9 huyện, thành phố có 
số thu trên địa bàn hàng năm vượt dự toán 
tỉnh giao. Các cơ quan đơn vị và UBND các 

các cấp đã chủ động được trong 
việc cân đối các nguồn lực thực 
hiện các nhiệm vụ được giao. Cấp 
huyện đã tích cực, chủ động rà 
soát, quản lý chặt chẽ các nguồn 
thu trên địa bàn, nhất là các khoản 
được điều tiết 100% ngân sách 
huyện để chủ động bố trí cho các 
nhiệm vụ chi. Công tác xây dựng, 
quyết định dự toán và quyết toán 
ngân sách hàng năm của các cấp 
được quy định thời gian rõ ràng, 
làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị 
chủ động thực hiện. 

Bên cạnh những kết quả nổi 
bật nêu trên, quá tình thực hiện Nghị quyết 
89 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, vướng 
mắc đó là: 

- Trong phân cấp nguồn thu, tỷ lệ % 
phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân 
sách còn có nội dung chưa phù hợp dẫn đến 
một số địa phương có số thu trên địa bàn lớn 
vẫn chưa tự cân đối được chi thường xuyên; 
Số thu ngân sách trên địa bàn các huyện, 
thành phố được giao hàng năm phản ánh 
chưa đầy đủ nguồn thu phát sinh trên địa 
bàn, dẫn đến chính quyền cấp huyện không 
nắm được thực chất số thu phát sinh trên địa 
bàn của địa phương mình; Một số khoản thu 
phát sinh trên địa bàn huyện, xã nhưng tỷ lệ 
điều tiết cho ngân sách cấp dưới còn thấp 
nên không phát huy được tính chủ động và 
không khuyến khích, nâng cao trách nhiệm 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát
tại Sở Giáo dục - Đào tạo
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các cấp chính quyền địa phương tích cực 
tham gia quản lý, khai thác nguồn thu trên địa 
bàn; Đối tượng doanh nghiệp khai thác cát, 
đá, sỏi, vật liệu xây dựng thông thường hiện 
đang do Cục Thuế quản lý thu, tuy nhiên một 
số doanh nghiệp khai thác không phối hợp 
với chính quyền địa phương nên chính quyền 
cấp huyện, cấp xã khó khăn trong công tác 
quản lý đối với các doanh nghiệp này.

- Về phân cấp nhiệm vụ chi: Một số 
nhiệm vụ chi của cấp huyện, cấp xã nhưng 
nhiều huyện, xã chưa thể chủ động cân đối, 
bố trí ngân sách để thực hiện; Có nhiệm vụ 
chi phân cấp cho cấp xã nhưng không gắn 
với việc giao dự toán nên từ đầu giai đoạn 
đến nay ngân sách cấp xã không thực hiện 
chi (ví dụ chi sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi 
trường); Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát 
triển của ngân sách các cấp còn chưa thống 
nhất với phân cấp quản lý dự án đầu tư xây 
dựng trên địa bàn tỉnh. 

- Về định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên: Tiêu chí dân số để tính định 
mức phân bổ dự toán đối với địa phương 
có dân số ít, diện tích rộng sẽ thiệt hơn địa 
phương có dân số đông, diện tích nhỏ; Định  
mức  phân bổ dự toán chi thường xuyên 
theo Nghị quyết 89 trong một số lĩnh vực 
còn thấp; Hoạt động thường xuyên của cấp 
xã hiện nay phát sinh thêm nhiều nhiệm 
vụ chưa được xác định khi tính định mức; 
Còn nhiều nội dung xác định là chi đặc thù 
nhưng phát sinh thường xuyên hàng năm mà 
giai đoạn 2017-2020 chưa xác định trong 
định mức phân bổ chi thường xuyên theo 
tiêu chí biên chế, học sinh nên chưa đảm 
bảo sự chủ động trong cân đối chi tiêu và 
thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn 
vị (đặc biệt là các cơ quan có địa bàn quản 
lý theo ngành, lĩnh vực đến huyện, xã như: 
Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Giao thông vận tải - Xây dựng,…). 

Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn 
tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc nêu trên, 
đề nghị trong quá trình xây dựng Nghị quyết 
mới cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 

2021-2025 cần quan tâm một số vấn sau:  
- Về phân cấp nguồn thu giữa các 

cấp ngân sách:  Việc phân cấp nguồn thu, 
quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu 
giữa các cấp ngân sách phải đảm bảo ngân 
sách cấp tỉnh giữ vai trò chủ đạo, đảm bảo 
nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của 
ngân sách cấp tỉnh, thực hiện các cơ chế 
chính sách địa phương và các đề án, nhiệm 
vụ trọng tâm của tỉnh, đồng thời hỗ trợ ngân 
sách các huyện khó khăn về nguồn thu. Tiếp 
tục tăng cường phân cấp nguồn thu mạnh 
hơn cho ngân sách cấp huyện, cấp xã nhằm 
tăng tính chủ động của chính quyền cấp dưới 
trong điều hành ngân sách, thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương; khuyến 
khích chính quyền cấp dưới tích cực tham 
gia quản lý khai thác nguồn thu. Đảm bảo 
những địa phương có số thu trên địa bàn lớn 
hơn nhu cầu chi thường xuyên như: Thành 
phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, một số phường 
của thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa phải 
tự cân đối được chi thường xuyên, tiến tới 
tự cân đối cả chi thường xuyên và chi đầu 
tư. Đối với những khoản thu do ngành thuế 
quản lý, trong tiêu thức phân cấp nguồn thu, 
không phân biệt Cục thuế thu hay Chi cục 
Thuế thu mà chỉ căn cứ vào khoản thu và địa 
bàn thu để xác định tỷ lệ phân chia cho phù 
hợp, nhằm hạn chế ảnh hưởng số thu ngân 
sách các cấp được hưởng do điều chỉnh cơ 
quan thuế quản lý người nộp thuế.

- Trong phân cấp nhiệm vụ chi: Phân 
cấp theo nguyên tắc cấp nào làm tốt, hiệu 
quả hơn thì giao cho cấp đó thực hiện, gắn với 
phân bổ dự toán kinh phí, đảm bảo các điều 
kiện cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ được 
phân cấp cả về thẩm quyền, nguồn lực kinh 
phí và bộ máy tổ chức thực thi. Tăng cường 
phân cấp quản lý tài chính theo ngành, đảm 
bảo có sự phối hợp giữa ngành chuyên môn 
và địa phương, phù hợp với thực tế, đặc biệt 
là sự nghiệp Giáo dục cấp huyện để đảm 
bảo quản lý hoạt động chuyên môn gắn với 
quản lý  biên chế con người và kinh phí theo 

(Xem tiếp trang 33)
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VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13/2019/NQ-HĐND
CỦA HĐND TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

NGUYỄN THANH BÌNH

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới, có 
152 xã, phường, thị trấn, trong đó 

có 138 xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên 
giới; 25 nhóm ngành dân tộc, trong đó dân 
tộc thiểu số chiếm 64,09% dân số, 27.364 
hộ nghèo, việc tiếp cận thông tin của đồng 

bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn 
còn nhiều hạn chế. Căn cứ vào Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
từ thực tế của Lào Cai là tỉnh miền núi còn 
nhiều khó khăn trong việc tiếp cần thông 
tin, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 
10/7/2019 về quy định hỗ trợ phương tiện 
nghe - xem thực hiện Dự án truyền thông và 
giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Nghị quyết 13) 
và việc tăng cường tổ chức giám sát, khảo 
sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của 
HĐND về Nghị quyết 13 là thực sự cần thiết.

Qua giám sát cho thấy, việc triển khai, 
thực hiện Nghị quyết 13 đã đạt được kết quả 
quan trọng, việc hỗ trợ phương tiện nghe - 

xem thực hiện Dự án truyền thông và giảm 
nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã góp 
phần nâng cao nhận thức về chính sách 
pháp luật, được tuyên truyền về khoa học 
kỹ thuật phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng 

cách thụ hưởng thông tin 
giữa các vùng. Kịp thời động 
viên người có công với cách 
mạng thể hiện trách nhiệm 
của toàn xã hội trong việc 
thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” 
đối với người có công. Việc 
thông tin, tuyên truyền đến 
người dân vùng biên giới, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn giúp người dân 
hiểu biết sâu về quốc phòng 
- an ninh, kinh tế, chính trị và 
trật tự an toàn xã hội. Sau khi 
Nghị quyết 13 ban hành các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
đã khẩn trương triển khai tổ 
chức thực hiện. Việc tuyên 
truyền thực hiện được lồng 

ghép tại các buổi tuyên vận tới từng tổ dân 
phố, thôn, bản đặc biệt nhấn mạnh việc sắp 
xếp thứ tự ưu tiên đối tượng hỗ trợ nhằm đảm 
bảo tính khách quan, minh bạch tránh việc 
đối tượng được hỗ trợ tranh dành quyền lợi. 
Tuyên truyền giúp người dân tiếp cận thông 
tin về chính sách pháp luật, phát triển kinh 
tế - xã hội, của đất nước, của địa phương góp 
phần xoá đói, giảm nghèo. Việc rà soát, tổng 
hợp danh sách hỗ trợ theo quy định bảo đảm 
công khai, minh bạch và kịp thời; bảo đảm 
các hộ được hỗ trợ đáp ứng các điều kiện 
chưa có phương tiện nghe, xem, có nhu cầu 
và cam kết sử dụng đúng mục tiêu phương 
tiện được trang bị. Các hộ được lựa chọn hỗ 
trợ đang sinh sống tại địa bàn có điện sinh 
hoạt, thu được sóng của Đài Truyền hình 
Việt Nam hoặc Đài PT-TH tỉnh Lào Cai, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, nhằm đảm bảo cho việc 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại huyện Bảo Thắng
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hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, năm 
2019 đã phân bổ số lượng thiết bị được hỗ 
trợ nghe - xem tại 08 huyện, thị xã là 400 ti 
vi và 985 radio với tổng kinh phí thực hiện hỗ 
trợ là 2.610.250.000 ngàn đồng; Kế hoạch 
thực hiện năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục hỗ 
trợ 860 bộ ti vi và 240 radio cho 07 huyện, 
thị xã; tổng kinh phí là 4.391.500.000 đồng 
cho các huyện, thị xã cụ thể: Hỗ trợ huyện 
Bắc Hà 62 tivi và 16 radio; huyện Si Ma Cai 
122 tivi và 34 radio; huyện Văn Bàn 65 tivi 
và 47 radio; huyện Mường Khương 65 tivi và 
47 radio; huyện Bát Xát 122 tivi và 34 radio; 
huyện Bảo Yên 112 tivi và 31 radio; thị xã Sa 
Pa được 112 tivi và 31 radio. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
quá trình triển khai, thực hiện còn một số khó 
khăn như: Một số cấp ủy, chính quyền địa 
phương chưa sâu sát trong triển khai, thực 
hiện Nghị quyết; rà soát, thống kê các hộ 
nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ còn chậm, 
còn sót đối tượng thụ hưởng. Việc sử dụng, 
bảo quản thiết bị được hỗ trợ của một số hộ 
dân chưa phù hợp dẫn đến hư hỏng, chưa 
có điều kiện sửa chữa. Một số địa phương 
thuộc vùng lõm, công suất các trạm truyền 
tranh xã còn thấp nên diện phủ sóng và chất 
lượng sóng chưa cao ảnh hưởng đến việc thu 
tín hiệu. Cơ sở hạ tầng về điện lưới quốc gia 
đến một số thôn bản vùng sâu vùng xa chưa 
thực hiện được. Trình độ dân trí của người 
dân không đồng đều, nên việc bảo quản, sử 
dụng các thiết bị nghe, xem còn hạn chế. 
Một số hộ chưa thật sự quan tâm đến việc 
nắm bắt cập nhật thông tin qua các thiết bị 
nghe nhìn, việc tiếp cận thông tin gặp nhiều 
khó khăn, ít phát huy được lợi ích của các 
thiết bị hỗ trợ. Quy trình triển khai thực hiện 
chưa có sự thống nhất và sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các cấp, các ngành; việc thực hiện 
bàn giao, kiểm tra các thiết bị còn bất cập. 
Thủ tục hành chính triển khai thực hiện mất 
nhiều thời gian vì định mức hỗ trợ phương 
tiện nghe xem thực hiện Dự án truyền thông 
và giảm nghèo về thông tin là định mức tối 
đa; thông số kỹ thuật theo Thông tư hướng 
dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông nhưng 
vẫn phải xây dựng kế hoạch xin ý kiến thỏa 
thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông, 

trình danh mục tài sản, thẩm định giá... sau 
đó mới tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung 
cấp và tiến hành tổ chức cấp phát thiết bị cho 
các đối tượng thụ hưởng. 

Để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 
rút ngắn khoảng cách tiếp cận thông tin giữa 
các vùng, miền, đáp ứng nhu cầu thông tin 
ngày càng cao cho mọi tầng lớp nhân dân, 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 
giúp người dân hiểu biết hơn về pháp luật; 
áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản 
xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn 
lên trong cuộc sống; việc tuyên truyền, triển 
khai có hiệu quả chính sách pháp luật của 
Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân trong những năm tiếp theo, Đoàn giám 
sát đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp 
tục đề nghị Chính phủ triển khai các Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững, trong đó có mục tiêu giảm nghèo về 
thông tin. Tuy nhiên, khi ban hành các chính 
sách, chương trình, dự án nên có hướng dẫn 
cụ thể, tham vấn ý kiến các địa phương trước 
khi thực hiện chính sách để đảm bảo phù 
hợp với tình hình thực tế từng địa phương 
đặc biệt là vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn; 
đồng thời, đề nghị các sở ngành chuyên môn 
phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13; 
tiếp tục rà soát, bình xét hộ gia đình có đủ 
điều kiện nhận hỗ trợ; tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm và 
khai thác, sử dụng thiết bị; nâng cấp trạm 
truyền thanh xã, cụm loa thôn, bản tạo điều 
kiện thuận lợi để người dân thu tín hiệu phát 
thanh, truyền hình đáp ứng việc tiếp cận 
thông tin; đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ 
tầng về điện lưới quốc gia đến các thôn bản 
để nhân dân có thể xem được ti vi; nâng cấp, 
tăng công suất các trạm phát sóng của xã, 
cụm xã. Đề nghị các vị đại biểu HĐND các 
cấp, đặc biệt là các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 
tại địa phương tăng cường tổ chức giám sát 
thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết của HĐND về lĩnh vực Thông tin và 
truyền thông trong đó có Nghị quyết 13 để kịp 
thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong 
việc tổ chức thực hiện. 

N.T.B
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc
tại UBND huyện Bắc Hà

Ảnh: Thanh Bình

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc
tại Bệnh viện đa khoa thành phố Lào Cai  

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

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát chuyên đề việc thực hiện
Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND tại Cục Thuế tỉnh

Ảnh: Phan Dương 

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tại Sở Tài chính 
Ảnh: Phan Dương 



Số 09 17

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

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình phòng chống dịch Covid-19
tại huyện Bát Xát

Ảnh: Nguyễn Hương

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với huyện Si Ma Cai về kết quả
thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ảnh: Nguyễn Hương
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên 

Ảnh: Ngô Hữu Tường

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Suối Thầu, thị xã Sa Pa
Ảnh: Ngô Quyền
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát
Ảnh: Đỗ Đình Phúc

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn
Ảnh: Phan Dương
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Quang cảnh Đại hội lần thứ X Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai 
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ảnh: Ngân Hà

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan - 
Doanh nghiệp tỉnh (đứng giữa) chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ 

Văn phòng HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ảnh: N.H
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Văn phòng HĐND tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” 
nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2020)

Ảnh: Ngân Hà

Văn phòng HĐND tỉnh tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức
Ảnh: Đức Mạnh
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KẾT LUẬN GIÁM SÁT PHẢI THỂ HIỆN Ý NGUYỆN CỦA DÂN
                                                                                THS.NGUYỄN VĂN HẬU

HĐND các cấp thực hiện quyền giám sát của mình không chỉ đối với việc tuân theo 
pháp luật và toàn bộ hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương; mà còn để kiểm chứng, đánh giá 
hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. Trên cơ sở đó, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung phù hợp hoặc ban hành chính sách mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo vệ 
quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cơ sở quan trọng thực thi quyền lực 
do Nhân dân ủy thác

Luật Tổ chức HĐND, UBND 2003 
trước đây hay hiện hành là Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương 2015 và Luật Hoạt 
động giám sát của Quốc hội và HĐND 
2015 quy định HĐND, Thường trực và các 
Ban của HĐND có nhiều hình thức giám 
sát, trong đó có giám sát chuyên đề. Sau 
khi kết thúc giám sát phải có kết luận, ban 
hành các văn bản theo luật định. Tuy nhiên, 
làm thế nào để kết luận giám sát thể hiện 
được ý chí, nguyện vọng của dân, là cơ sở 
thực tiễn quan trọng để thực thi quyền lực 
do dân ủy thác, luôn là mục tiêu và trăn trở 
của những người công tác ở cơ quan dân 
cử các cấp. Thông thường, sau khi kết thúc 
giám sát chuyên đề, đoàn giám sát dành 
thời gian hội ý, đánh giá sơ bộ làm cơ sở 
cho người trực tiếp tổng hợp, viết dự thảo 
báo cáo kết quả giám sát, đưa ra các đề 
xuất, kiến nghị ban đầu. Cũng có lúc, đoàn 
giám sát bỏ qua động thái này vì các thành 
viên đa số là đại biểu kiêm nhiệm, bận 
nhiều công việc chuyên môn nên không 
có thời gian để tổ chức hội ý, đánh giá sơ 
bộ mà chỉ tổ chức cuộc họp chính thức của 
Thường trực HĐND hoặc Ban HĐND để 
xem xét báo cáo kết quả giám sát. Trong 
trường hợp này, các dự thảo báo cáo kết 
quả giám sát phải được hoàn thành, in ấn, 
gửi tới cho tất cả các thành viên trong đoàn 
trước đó với thời gian đủ để nghiên cứu, cho 
ý kiến góp ý, gửi lại cho Trưởng đoàn xem 

và chuyển cho người trực tiếp soạn thảo để 
kịp bổ sung hoàn thiện, ban hành báo cáo 
chính thức.

Vấn đề không kém phần quan trọng 
là nên phân công ai trực tiếp soạn thảo báo 
cáo kết quả giám sát? Đây là trăn trở mà 
thực tế hoạt động của HĐND - nhất là ở 
cấp xã, cấp huyện - trong điều kiện tinh 
giản biên chế hiện nay, khi không phải ở 
đâu cũng có được đội ngũ chuyên viên 
tham mưu, giúp việc cho HĐND giàu kinh 
nghiệm, am tường pháp luật, đáp ứng yêu 
cầu vị trí việc làm. Bởi vậy, sau khi kết thúc 
một cuộc giám sát, có nơi thì Trưởng đoàn 
hoặc Phó đoàn là đại biểu chuyên trách 
phải “cặm cụi” ngày đêm cho kịp thời hạn 
luật định. Vì chuyên viên văn phòng chỉ 1, 
2 người còn phải phục vụ cho Thường trực, 
các Ban và các công việc sự vụ “không tên” 
khác. Cũng có nơi Trưởng đoàn gạch đầu 
dòng” ý chính và giao cho chuyên viên giúp 
việc; có nơi giao “khoán trắng” hẳn cho cán 
bộ chuyên viên(!)... Chất lượng báo cáo kết 
quả giám sát, vì thế phụ thuộc rất nhiều vào 
năng lực của người “chấp bút”, mặc dù sau 
đó có những thành viên đoàn nhiệt huyết 
dành thời gian nghiên cứu, góp ý sửa đổi, 
bổ sung; cũng có thành viên không mấy 
nhiệt tình nghiên cứu, góp ý...

Báo cáo kết quả giám sát là kết tinh 
trí tuệ, bản lĩnh, chất lượng, hiệu quả hoạt 
động giám sát của HĐND. Cho nên, dù 
giao cho ai “chấp bút” cũng phải phản ánh 
được thực tiễn. Các thành viên đoàn giám 
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sát cần nêu cao trách nhiệm chính trị, bản 
lĩnh công tác, coi trọng uy tín của cá nhân 
và của cơ quan thực hiện giám sát để đóng 
góp công sức, tư duy vào báo cáo kết quả 
giám sát, đưa ra các đánh giá, kiến nghị xác 
đáng, thuyết phục, thể hiện được ý nguyện 
nhân dân, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân chịu sự giám sát nghiêm túc tiếp 
thu, thực hiện. Tránh tình trạng báo cáo 
bị những người trong cuộc “cắt xén”, “viết 
lách” chung chung, né tránh, ngại va chạm, 
vì lý do nhạy cảm hay bất kỳ lý do nào khác 
khi giám sát.

Bảo đảm quyền lực nhân dân được 
thực thi

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 
và HĐND 2015 quy định sau khi kết thúc 
một cuộc giám sát, HĐND ban hành “Nghị 
quyết” về vấn đề được giám sát (Điều 62); 
Thường trực HĐND ban hành “Kết luận” 
giám sát đối với hoạt động giám sát chuyên 
đề của Thường trực HĐND (Điều 71); Ban 
của HĐND ban hành “Báo cáo” kết quả 
giám sát của Ban (Điều 81). Tuy nhiên, kết 
luận giám sát chuyên đề của 2 cơ quan: 
Thường trực và Ban của HĐND ban hành 
theo tên loại văn bản nào thì chưa có quy 
định cụ thể.

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 71 của 
Luật không nói rõ “Kết luận” của Thường 
trực HĐND ban hành theo tên loại văn 
bản hành chính là Nghị quyết (cá biệt) hay 
Thông báo. Bởi vì không có tên loại văn bản 
“Kết luận” trong quy định pháp luật hiện 
hành về thể thức văn bản hành chính. Thực 
tiễn hiện nay,  Thường trực HĐND nhiều địa 
phương thường ban hành “Thông báo kết 
luận giám sát”, còn Ban HĐND thì ban hành 
“Báo cáo kết quả giám sát”, có nơi thì ban 
hành “Báo cáo kết luận giám sát”, không có 
sự thống nhất chung. Điều này cũng ảnh 
hưởng không nhỏ đến hiệu quả giám sát, 

nhất là việc bảo đảm thực hiện các kiến 
nghị, kết luận giám sát của Thường trực 
và các Ban HĐND đối với các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân chịu sự giám sát theo Khoản 
2, Điều 89 của Luật.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
2015 quy định rõ: Thường trực HĐND là 
“cơ quan thường trực” của HĐND. Ban của 
HĐND là “cơ quan” của HĐND. Đã là cơ 
quan nhà nước thì theo lý luận tổ chức nhà 
nước, có tính độc lập tương đối, có trách 
nhiệm tham gia thực hiện các chức năng 
của Nhà nước, thay mặt Nhà nước đảm 
nhiệm một phần hay một công việc, một 
nhiệm vụ, được trao thẩm quyền nhất định. 
Đó là một loại quyền lực chính trị đặc biệt 
- quyền lực pháp lý - để làm phương tiện 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
do pháp luật quy định. Trong đó, quyền ban 
hành quyết định pháp luật là yếu tố quan 
trọng nhất trong thẩm quyền của cơ quan 
nhà nước. Đây là đặc trưng cơ bản để phân 
biệt cơ quan Thường trực, Ban của HĐND 
với “bộ phận thường trực” theo Luật 2003 và 
với tổ chức xã hội hay cơ quan khác.

Do đó, để bảo đảm thực hiện hiệu quả 
quyền năng, nhiệm vụ và địa vị pháp lý của 
2 cơ quan này, pháp luật hiện hành đương 
nhiên cho phép Thường trực HĐND ban 
hành “Nghị quyết kết luận giám sát chuyên 
đề”; Ban HĐND có thể ban hành “Thông 
báo kết luận giám sát” hoặc biểu quyết đề 
nghị Thường trực HĐND xem xét ban hành 
“Nghị quyết” về vấn đề giám sát của Ban.

Bản chất giám sát của HĐND là giám 
sát quyền lực, được chế tài bảo đảm việc 
thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát theo 
quy định tại Điều 89. Giám sát quyền lực 
khác với giám sát xã hội, do đó, không có 
hình thức giám sát của tổ chức xã hội nào 
có thể thay thế được, trừ khi pháp luật giao 
cho họ chức năng và quyền hạn đó.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân
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Lựa chọn nhân sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới của Hội đồng nhân dân
Phải chọn được người yêu “nghề” đại biểu

                                                                                              LÊ HỒNG HẠNH

Trong Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần đưa vào cơ cấu Phó chủ tịch HĐND 
trong Ban Thường vụ cấp ủy; đưa vào quy hoạch chức danh Trưởng, Phó trưởng ban 
HĐND từ nhiệm kỳ này để HĐND chủ động và có phương án kịp thời khi có đổi thay về 
nhân sự… Đặc biệt, để bảo đảm chất lượng đại biểu chuyên trách, cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ 
đạo bám sát quy định, phải chọn cho được người yêu “nghề” đại biểu, thực sự có năng lực, 
bản lĩnh và trách nhiệm đã được minh chứng qua hoạt động thực tiễn để cơ cấu làm Phó 
chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND.

Vai trò trọng yếu
Theo luật định, HĐND hoạt động theo 

chế độ tập thể và được quyết định bởi mỗi 
một hoạt động của từng cá nhân đại biểu. 
Tuy nhiên, thực tiễn chứng minh, hoạt động 
của cơ quan dân cử thực chất hay hình 
thức phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhân sự 
Thường trực và các Ban HĐND. Hiện nay, 
nhân sự chủ chốt của HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 đã và đang được hình thành 
theo Đề án nhân sự trình đại hội Đảng bộ 
các cấp, nhất là các vị trí trong Thường trực 
HĐND. Như con thuyền trên biển cả, sẽ về 
đích hay lờ đờ theo dòng nước phụ thuộc rất 
lớn vào người chèo chống, chính vì vậy việc 
lựa chọn nhân sự để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 
mới đóng vai trò hết sức quan trọng. 

Chỉ còn khoảng 1 năm nữa, nhiệm kỳ 
2016 - 2021 sẽ khép lại, Đại hội Đảng các 
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ lựa chọn, định 
hướng những người làm nhân sự chủ chốt 
của HĐND các cấp. Song, dù là cơ cấu thế 
nào thì quyền quyết định cuối cùng vẫn là 
cử tri và nhân dân. Đã đến lúc các vị đại 
biểu HĐND cần nhìn lại chặng đường hoạt 
động của mình để tự xét thấy có đủ tự tin và 
bản lĩnh để tiếp tục cuộc hành trình hay là 
dừng lại. Các bậc cử tri cũng cần có sự đánh 
giá rõ ràng về người mình cầm lá phiếu để 
trao gửi niềm tin, hy vọng, chuẩn bị tâm thế 
để bầu cho người xứng đáng nhất.

Chỉ còn khoảng 1 năm nữa, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 sẽ khép lại, Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ lựa chọn, 
định hướng những người làm nhân sự chủ 
chốt của HĐND các cấp. Song, dù là cơ 
cấu thế nào thì quyền quyết định cuối cùng 
vẫn là cử tri và nhân dân. Đã đến lúc các 
vị đại biểu HĐND cần nhìn lại chặng đường 
hoạt động của mình để tự xét thấy có đủ tự 
tin và bản lĩnh để tiếp tục cuộc hành trình 
hay là dừng lại. Các bậc cử tri cũng cần có 
sự đánh giá rõ ràng về người mình cầm lá 
phiếu để trao gửi niềm tin, hy vọng, chuẩn 
bị tâm thế để bầu cho người xứng đáng 
nhất. Cũng giống như một cơ thể sống, hoạt 
động của bất kỳ cơ quan nào cũng cần có 
bộ phận đầu não. Bộ phận đầu não tốt, chủ 
động linh hoạt thì cơ thể khoẻ mạnh, vững 
chắc và ngược lại. Nhân sự chủ chốt của 
HĐND có thể gói gọn gồm: Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch HĐND và các Trưởng ban HĐND.

Theo quy định tại Điều 104, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương, Thường 
trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn rất 
lớn. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành 
viên Thường trực HĐND cũng được chỉ rõ 
tại Điều 105, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương. Có thể thấy, Thường trực HĐND 
đóng vai trò rất lớn trong duy trì hoạt động 
của HĐND giữa hai kỳ họp cũng như điều 
hành các kỳ họp HĐND. Đây cũng là cơ 
quan thường trực xâu nối, cung cấp thông 
tin và các điều kiện bảo đảm hoạt động 
cho các đại biểu HĐND. Hoạt động của 
HĐND mạnh hay yếu phụ thuộc rất lớn vào 
Thường trực HĐND. Với vị trí, nhiệm vụ, 
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quyền hạn như vậy nên trong Đề án Đại hội 
Đảng bộ các cấp, các chức danh chủ chốt 
của HĐND được đưa vào gắn liền với cơ 
cấu trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
và Thường trực cấp ủy các cấp.Thiếu tương 
xứng về vị thế chính trị

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho 
thấy, cơ cấu của Thường trực HĐND so với 
UBND cùng cấp chưa cân xứng và phù hợp, 
thể hiện rõ nhất ở cấp huyện và cấp xã. 
UBND là cơ quan chấp hành của HĐND, do 
HĐND thiết lập nên nhưng các thành viên 
lãnh đạo UBND đều được cơ cấu là Ủy viên 
Ban Thường vụ hoặc Ủy viên Ban Chấp 
hành. Trên thực tế, hầu hết các địa phương 
cấp huyện bố trí Chủ tịch UBND là Phó Bí 
thư cấp ủy; 1 - 2 Phó Chủ tịch UBND là Ủy 
viên Ban Thường vụ, 2/3 Trưởng phòng là 
Ủy viên UBND được bố trí là Ủy viên Ban 
Chấp hành. Ở cấp xã Chủ tịch UBND là 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND 
được cơ cấu là Ủy viên Ban Thường vụ và 
nhiều địa phương bố trí Phó Chủ tịch HĐND 
là Ủy viên Ban Chấp hành.

Trong khi đó, hầu hết vị trí Chủ tịch 
HĐND do Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy 
kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số 
địa phương cấp huyện cơ cấu Phó Chủ tịch 
HĐND là Ủy viên Ban Thường vụ, còn lại cơ 
bản nhiều đơn vị vẫn đang cơ cấu Phó Chủ 
tịch HĐND là Ủy viên Ban Chấp hành (vị 
thế chính trị ngang cấp với Trưởng phòng 
của UBND mà thôi); còn các vị trí Ủy viên 
Thường trực HĐND, Trưởng ban HĐND 
chuyên trách hầu như không địa phương 
nào cơ cấu là Ủy viên cấp ủy ở địa phương. 
Việc bố trí thiếu tương xứng về vị thế chính 
trị là một trong những nguyên nhân làm cho 
hoạt động của HĐND chưa phát huy đầy đủ 
vị trí, vai trò được pháp luật quy định.

Bên cạnh đó, việc bố trí Trưởng ban, 
Phó Trưởng ban của Đảng kiêm nhiệm 
Trưởng ban của HĐND ở nhiều địa phương 
tuy có một số thuận lợi nhất định trong công 
tác lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng làm 

hạn chế hiệu quả hoạt động của các Ban 
nói chung và người đứng đầu các Ban nói 
riêng. Nhân sự các Ban của HĐND không 
ổn định, thường xuyên có sự luân chuyển, 
đặc biệt Trưởng, Phó Trưởng ban HĐND 
cấp huyện chưa được đưa vào quy hoạch 
nên càng cuối nhiệm kỳ càng không còn 
người đảm đương. Như ở Hà Tĩnh, có huyện 
chỉ còn lại 1 Phó Chủ tịch HĐND là đại biểu 
chuyên trách, nhân sự các Ban đã luân 
chuyển hết; có nơi Phó Trưởng ban chuyên 
trách Ban Pháp chế kiêm luôn Phó Trưởng 
ban Kinh tế - Xã hội. Đây là một trong những 
nguyên nhân chính làm hạn chế chất lượng 
hoạt động của các Ban HĐND.

Đó là về cơ cấu, một yếu tố nữa cũng 
ảnh hưởng không nhỏ đến nhân sự chủ 
chốt của HĐND đó chính là “tầm” và “tâm” 
của chính đại biểu được cơ cấu. Đã có 
không ít phản ánh về tình trạng bố trí người 
chưa xứng đáng vào các vị trí chủ chốt của 
HĐND, làm giảm chất lượng hoạt động 
HĐND. Cụ thể như đưa những người không 
cùng “cánh hẩu”, sắp nghỉ hưu, khó bố trí, 
“trại gây” hoặc thậm chí năng lực, trình độ 
yếu, đạo đức có vấn đề thì đẩy sang cơ 
cấu Phó Chủ tịch HĐND hoặc Trưởng ban 
chuyên trách của HĐND với tâm lý ở HĐND 
vô sư vô sách, đỡ “gây chuyện”… Đây là 
một thực tế đã đang diễn ra tại một số địa 
phương. Vì tâm lý như vậy nên khi đưa lên 
bàn cân nhân sự đại hội, vị trí chính trị của 
Phó Chủ tịch HĐND ở cấp huyện, cấp xã 
nhiều nơi chưa được xem trọng, thậm chí 
có nơi có cũng như không, nhất là cấp xã.

Chủ động, có phương án kịp thời 
khi đổi thay về nhân sự

Để lựa chọn đúng người, trước hết về 
mặt chính trị, cần nâng cao nhận thức trong 
đảng viên về vị trí, vai trò của cơ quan dân 
cử để có xử sự về mặt nhân sự cho phù 
hợp. Thực tế, có nhiều địa phương, Tỉnh ủy 
ra chỉ thị về nâng cao chất lượng hoạt động 
của HĐND, quy định rất rõ nâng cao chất 
lượng về nhân sự chủ chốt của HĐND, 
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chỉ rõ Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện cơ 
cấu Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng 
cấp; bố trí Trưởng ban HĐND cấp huyện 
chuyên trách là Ủy viên Ban Chấp hành. 
Thế nhưng, việc thực hiện chỉ thị vẫn đang 
còn nhiều bất cập.

Do đó, cấp ủy Đảng các cấp cần rà 
soát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ thị, 
nghị quyết. Trước mắt, trong Đề án nhân 
sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, cần đưa vào cơ 
cấu Phó Chủ tịch HĐND trong Ban Thường 
vụ cấp ủy để bảo đảm vị trí chính trị của 
chức danh này theo tinh thần Chỉ thị 35 
của Bộ Chính trị cũng như hướng dẫn của 
Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng nhân 
sự trình Đại hội Đảng bộ các cấp. Đưa vào 
quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng 
ban HĐND từ nhiệm kỳ này để HĐND chủ 
động và có phương án kịp thời khi có đổi 
thay về nhân sự.

Bên cạnh đó, cần có chủ trương 
giảm số lượng các đại biểu ở cơ quan hành 
chính, tăng số lượng đại biểu ở các cơ 
quan Đảng, đoàn thể và tăng số đại biểu 
HĐND hoạt động chuyên trách theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 6. Thực hiện 
dự kiến Bí thư cấp ủy các cấp ứng cử đại 

biểu HĐND cấp mình và cấp trên trực tiếp, 
đồng thời, làm Chủ tịch HĐND cấp mình. 
Phát huy vai trò điều hành của Chủ tịch 
HĐND trong hoạt động của HĐND, nhất 
là khi vị trí này kiêm nhiệm. Để bảo đảm 
chất lượng đại biểu chuyên trách - nguồn 
chủ chốt của HĐND, cấp ủy cần lãnh đạo, 
chỉ đạo bám sát quy định, phải chọn cho 
được người “yêu nghề đại biểu” thực sự có 
năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm đã được 
minh chứng qua hoạt động thực tiễn để cơ 
cấu làm Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó 
Trưởng các Ban HĐND.

Theo đó, những người này có thể tìm 
trong số đại biểu tái cử, bởi họ vừa có kinh 
nghiệm và cũng đã được cử tri và cấp uỷ 
đánh giá, nhìn nhận rõ trong suốt 5 năm 
làm đại biểu dân cử, ai như thế nào chỉ cần 
Đảng và dân nhìn sẽ rõ ràng nhất. Điều 
quan trọng là nếu các đại biểu này trúng cử, 
có vị trí chính trị tương xứng sẽ là hạt nhân 
trong hoạt động giám sát và quyết định của 
HĐND. Cần bỏ tư tưởng đưa những người 
sắp nghỉ hưu, đạo đức, tư cách chưa bảo 
đảm, năng lực yếu để đưa vào cơ quan dân 
cử, nhất là làm đại biểu chuyên trách.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân

và phục vụ tổ chức thành công đại hội 
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt 
chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị 35 và Quy 
định số 11 của Bộ Chính trị. Xác định rõ 
trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người 
đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
trong công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. Cần đẩy mạnh thông 

tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về công tác tiếp công dân, giải quyết 
phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đặc 
biệt những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức 
tạp, dư luận xã hội quan tâm để người dân 
hiểu đúng bản chất vụ việc, biện pháp 
giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. 
Tập trung giải quyết sớm những vụ việc 
đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; 
bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân 
phải có trình độ, năng lực, trách nhiệm; 
tăng cường hướng dẫn cấp xã trong công 
tác đối thoại, hòa giải, tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở... 

N.H.T

Đẩy mạnh công tác..
(Tiếp theo trang 6)
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

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

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 308/QĐ-TTg 

ngày 13/03/2018 phê duyệt Đề án “Quản 
lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp 
huyện đến năm 2020” Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn 
triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt quan tâm 
đến hoạt động của hệ thống truyền thanh, 
truyền hình cấp huyện, trạm truyền thanh cấp 
xã, cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân 
phố. Xác định rõ vai trò quan trọng trong việc 
tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
thông qua hệ thống truyền thanh, nhiều nội 
dung công việc của địa phương đã được phổ 
biến đến nhân dân kịp thời góp phần thúc đẩy 
các phong trào thi đua lao động, sản xuất 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Sau 3 năm thực hiện Đề án, hệ thống 
truyền thanh - truyền hình tỉnh được quan 
tâm đầu tư xây dựng từ cấp tỉnh đến cơ sở; 
mạng lưới truyền thanh - truyền hình đã phủ 
sóng hầu hết các xã, phường, thị trấn tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền 
đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà 
nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương đáp 
ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân 
dân. Với sự phát triển mạnh mẽ của các loại 
hình báo chí hiện nay, hệ thống truyền thanh, 
truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp 
xã, cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân 
phố có vai trò quan trọng trong việc tuyên 
truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông 
qua hệ thống truyền thanh, nhiều nội dung 
công việc của địa phương đã được phổ biến 
đến nhân dân góp phần thúc đẩy các phong 
trào thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh 
tế - xã hội. Có thể nói, cùng với sự phát triển 
mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện đại, 
hệ thống đài truyền thanh cấp xã, cụm loa 
truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố đã trở 

thành công cụ tuyên truyền hữu ích, giúp cấp 
ủy đảng, chính quyền địa phương trong công 
tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần 
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 
chính trị ở cơ sở, thu hẹp khoảng cách giữa 
các vùng. Việc tăng cường cơ sở vật chất 
cho hệ thống thông tin và truyền thông, mở 
rộng diện phủ sóng phát thanh đến các thôn 
bản vùng sâu, vùng xa ở các xã của huyện, 
để nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân 
dân các dân tộc, khu vực miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới đã góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ dân nghe 
được Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 98%; tỷ lệ 
hộ dân nghe được chương trình phát thanh 
của Đài tỉnh đạt 95%; tỷ lệ hộ dân nghe được 
loa truyền thanh đạt 90%; 100% xã có trạm 
truyền thanh; cơ bản các thôn, bản có loa 
truyền thanh. Bên cạnh kết quả đạt được, việc 
quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình 
còn một số vấn đề đặt ra như: Đội ngũ cán 
bộ quản lý và nhân viên trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ còn hạn chế, một số cán bộ chưa 
được đào tạo về nghiệp vụ phát thanh truyền 
hình, phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác 
nhau khiến việc chuyên môn hóa chưa cao, 
tác phong chưa chuyên nghiệp. Nhân lực vận 
hành hệ thống truyền thanh ở cơ sở chủ yếu 
là cán bộ văn hóa xã kiêm nhiệm. Toàn tỉnh 
có 160 cán bộ làm công tác vận hành, quản lý 
trạm truyền thanh cơ sở, trong đó 136 người 
kiêm nhiệm, tỷ lệ người làm việc chuyên trách 
đạt 0,24%. Do kiến thức chuyên môn hạn chế 
nên năng lực, kỹ thuật vận hành thiết bị, khả 
năng viết, biên tập tin, bài, xây dựng chương 
trình truyền thanh còn hạn chế; Ban biên tập 
xã hoạt động chưa thật sự hiệu quả do thiếu 
chuyên môn, chưa có kỹ năng khai thác thông 
tin (thị xã Sa Pa 100% cán bộ phụ trách trạm 
truyền thanh không có chuyên môn về truyền 
thanh). Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư 
thiếu đồng bộ dẫn tới chất lượng xây dựng, 
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tiếp phát sóng các chương trình còn hạn chế. 
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền 
thông, tính đến thời điểm 30/5/2020 có 21 đài 
cấp xã đã xuống cấp, bị hỏng; 62 đài truyền 
thanh xã không thu được sóng phát thanh của 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao  Truyền thông 
huyện, thị xã. Nguồn lực đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất như nhà trạm, máy phát sóng và 
các trang thiết bị kỹ thuật còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được chuẩn hóa tín hiệu và chất 
lượng tiếp, phát sóng các chương trình và sản 
xuất các chương trình. Do vậy, các tin, bài 
chương trình, phóng sự, trang truyền hình địa 
phương cộng tác phát trên sóng Đài tỉnh chất 
lượng hình ảnh chưa cao. Một số Đài TT-TH 
huyện, cụm loa thôn bản được đầu tư từ trước 
năm 2016 đã xuống cấp; có những thôn, bản 
tuy đã có cụm loa nhưng do địa bàn rộng, địa 
hình đồi núi nên chưa phủ sóng hết trên địa 
bàn; các đài truyền thanh xã chưa ứng dụng 
công nghệ thông tin, công nghệ số trong khai 
thác, lưu trữ thông tin, biên tập tin, bài phát 
thanh...  Một số đài truyền thanh chưa đi sâu 
nghiên cứu nhu cầu thính giả để lựa chọn 
thông tin phù hợp. Tin, bài chưa thật hấp dẫn, 
sinh động khi đáp ứng các tiêu chí: “đúng, 
trúng, hay”, thực sự cần thiết, gần gũi đối với 
người dân địa phương; những thông tin giải trí, 
các chương trình tương tác, tạo ra một diễn 
đàn hữu ích đối với khán thính giả. 

Xác định được tầm quan trọng trong 
quản lý hoạt động của Đài truyền thanh - 
truyền hình, thời gian qua các cấp, các ngành 
luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, đồng thời ban 
hành và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 
chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản 
lý công tác này, cũng như công tác thông tin 
tuyên truyền tới đông đảo người dân. Để sớm 
tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc 
chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án “Quản 
lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp 
huyện” trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì việc tăng 
cường giám sát triển khai thực hiện Đề án 
“Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình 
cấp huyện” là cần thiết và phù hợp. Tôi đề 
xuất một số nội dung chủ yếu cần tập trung 
giám sát đó là: 

Một là, giám sát công tác quản lý của 
các cấp đối với hoạt động của đài truyền 

thanh - truyền hình cơ sở từ việc định hướng 
nội dung, quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo quản 
lý và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đầu tư 
cơ sở vật chất kỹ thuật, các chính sách về chế 
độ đãi ngộ với người lao động...; những giải 
pháp tháo gỡ vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

Hai là, giám sát công tác kiện toàn, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bởi đây 
là yếu tố then chốt có vai trò quan trọng trong 
quản lý hoạt động thông tin của đài truyền 
thanh - truyền hình cấp huyện. Công tác bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý; phối 
hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn 
cho đội ngũ viên chức làm công tác truyền 
thanh - Truyền hình cấp huyện, cán bộ làm 
công tác truyền thanh cơ sở để hỗ trợ cụm 
loa thôn bản, tổ dân phố; đào tạo, đào tạo 
lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên 
môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông 
tin cho đội ngũ viên chức cơ sở truyền thanh - 
truyền hình cấp huyện và tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức về tiếng dân tộc thiểu số cho 
đội ngũ viên chức cơ sở truyền thanh - truyền 
hình cấp huyện ở khu vực có đông đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống.

 Ba là, giám sát việc rà soát các cơ chế, 
chính sách đối với sự nghiệp truyền thanh - 
truyền hình cơ sở, kịp thời tham mưu đề xuất 
điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành 
mới các chính sách phù hợp, hiệu quả cho 
giai đoạn tiếp theo; tiếp tục khảo sát đầu tư 
xây dựng mới trạm truyền thanh xã; đối với 
một số cụm loa đã xuống cấp, hoạt động kém 
hiệu quả cần có giải pháp để kịp thời đáp ứng 
nhu cầu thông tin và truyền tải thông tin phục 
vụ nhu cầu thông tin của nhân dân.

Thông qua hoạt động giám sát của 
Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu 
HĐND các cấp  để kịp thời phát hiện những 
bất câp, đề xuất các cấp các ngành, các địa 
phương xem xét giải quyết kịp thời thì chắc 
chắn việc tổ chức, thực hiện hoạt động truyền 
thanh - truyền hình sẽ khởi sắc góp phần thúc 
đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 L.T.H
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Kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh

    ĐINH THỊ KIM THU
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Sau 3 năm triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với đặc điểm 
vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; cuộc vận động toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đạt được những kết quả quan trọng, từ đó tạo 
động lực, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xác định công tác tuyên truyền là 
một trong những khâu quan trọng 

để nâng cao nhận thức của nhân dân, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo công tác tuyên truyền chú 
trọng trên 4 loại hình gồm báo chí, tuyên 
truyền miệng, bản tin nội bộ, đội ngũ Ban 
Tuyên vận và báo cáo viên. Trên cơ sở đó 
các cấp, các ngành đã triển khai tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với 
từng nhóm đối tượng, mở các chuyên trang, 
chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền 
các thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền về xây dựng nông thôn 
mới, các tấm gương sáng, cách làm hay và 
sáng tạo trong phong trào xây dựng nông 
thôn mới. Nhiều chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội có liên quan trực tiếp đến đời sống 
của nhân dân được hướng dẫn và triển khai 
đến cơ sở, khu dân cư và lồng ghép vào nội 
dung cuộc vận động làm tăng tính thiết thực 
và hiệu quả của cuộc vận động.

 Trong đoàn kết phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo bền vững, nhân dân đã tham 
gia bằng nhiều hình thức như tham gia hiến 
đất, hiến kế, hiến công, vật liệu xây dựng; 
tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông lâm nghiệp, đưa các loại giống cây 
trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào 
sản xuất tạo ra các vùng lúa năng suất, chất 

lượng cao, vùng chè, dứa, chuối, 
hoa quả... xây dựng các khu chăn 
nuôi tập trung hình thành các trang 
trai chăn nuôi gia súc, gia cầm... tạo 
công ăn việc làm, thu nhập ổn định 
cho nhiều lao động tại địa phương. 
Các mô hình phát triển sản xuất 
mang lại năng suất, thu nhập cao 
như mô hình sản xuất giống lúa ở xã 
Bản Qua, trồng chuối ở Cốc Mỳ, A 
Mú Sung, trồng quýt thị trấn Mường 
Khương, bưởi múc Thái Niên, sản 
xuất cá giống Cốc San, Miến đao 
Bản Xèo, nuôi vịt Sín Chéng, các 
nước lạnh Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát... 
Hoạt động liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm được mở rộng 

với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp điều 
kiện sản xuất của từng vùng, đã có 44 doanh 
nghiệp, hợp tác xã liên kết với gần 13.000 hộ 
dân tiêu thụ sản phẩm dược liệu, chè, quế, 
rau, cây ăn quả... quy mô gần 8.000 ha, giá 
trị tiêu thụ qua liên kết trên 500 triệu đồng; 
thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 26 
triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực 
nông thôn còn 15,02%; toàn tỉnh có 15.792 
hộ sản xuất kinh doanh giỏi, 141.168 hộ đạt 
danh hiệu gia đình văn hóa, 1.526 khu dân 
cư đạt khu dân cư văn hóa; toàn tỉnh đã công 
nhận 52 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 100 

Chị em phụ nữ làm đẹp đường phố. 
Ảnh: Kim Thu
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thôn đạt thôn kiểu mẫu, 112 thôn đạt thôn 
nông thôn mới, 100% xã có trạm y tế, 96,32% 
người dân tham gia mua bảo hiểm y tế; công 
tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho 
thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có 
công, nạn nhân chất độc da cam, người tàn 
tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn không nơi 
nương tựa được quan tâm.

Đối với công tác bảo vệ môi trường và 
an toàn thực phẩm, hầu hết các xã trên địa 
bàn tỉnh đã thành lập được các đội thu gom 
rác thải với nòng cốt là các tổ chức đoàn thể, 
hàng tháng thực hiện thu gom rác từ 3 đến 
5 lần, cụm dân cư thực hiện vệ sinh đường 
làng ngõ xóm từ 2 đến 3 lần/tháng với phương 
châm sạch từ nhà sân vườn đến ngõ xóm, 
đồng thời phát động các tổ chức đoàn thể, 
cụm dân cư trồng hoa, cây xanh tại các trục 
đường chính, trung tâm văn hóa, đường làng, 
ngõ xóm; thực hiện ký cam kết đến từng hộ 
dân về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; 
nội dung bảo vệ môi trường được đưa vào tiêu 
chuẩn thi đua, tiêu chí xây dựng gia đình văn 
hóa, khu dân cư văn hóa, xã nông thôn mới và 
phường văn minh đô thị. Toàn tỉnh đã tổ chức 
được trên 100 hội nghị tuyên truyền về bảo vệ 
môi trường với 7.00 lượt người tham dự; đã xây 
dựng mô hình tìm kiếm giải pháp, lập lại trật tự 
đô thị và giữ gìn vệ sinh đường phố, thu gom 
rác sinh hoạt, giữ vững các tuyến đường điểm 
văn minh đô thị. Qua đó đã tổ chức phát động 
285 cuộc ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh 
môi trường, tổng vệ sinh thu gom rác, phế liệu, 
gỡ bỏ quảng cáo, rao vặt sai quy định... với 
3.390 lượt người tham gia. Trong 3 năm qua, 
toàn tỉnh đã cải tạo, kiên cố hóa được 1.030 
cầu cống, sửa chữa 2.737 km kênh mương và 
các công trình khác, lắp đặt 785 bể biogas, 
làm 35.290 nhà vệ sinh, 12.629 chuồng trại, 
46.503 hố thu gom rác thải.

Phong trào toàn dân bào vệ an ninh Tổ 
quốc gắn với phong trào toàn dân tham gia 
phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm 
hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia 
đình, cộng đồng dân cư đã được chính quyền 
các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể 
vận động nhân dân tham gia, các gia đình có 
người nghiện ma túy tự giác đăng ký và tham 
gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Ngành 
công an đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, tọa 

đàm như Hội nghị triển khai nhân rộng các 
mô hình tự quản, tọa đàm phát huy dòng họ 
tự quản trong khu dân cư, tọa đàm giải pháp 
quán lý người nghiện tai khu dân cư... nhờ đó, 
thông tin về tình hình tội phạm được chính 
xác, đúng đối tượng. Trong 3 năm nhân dân 
đã cung cấp 6.383 tin có giá trị giúp lự lượng 
chức năng điều tra làm rõ 3.036 vụ, bắt 2.540 
đối tượng vi phạm pháp luật; cảm hóa giáo 
dục 1.193 đối tượng, trong đó 237 đối tượng 
có nhiều tiến bộ; vận động nhân dân tự giác 
giao nộp, thu hồi được 743 súng tự chế và 
nhiều vũ khí thô sơ. Các cơ quan, đoàn thể 
củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình 
như năm không, ba biết, năm không, ba giảm, 
thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc, tổ hòa 
giải ở cơ sở...; đến nay đã củng cố, kiện toàn 
được 2.235 tổ hòa giải, 1.719 tổ an ninh nhân 
dân, xây dựng và bổ sung 1.719 quy ước của 
thôn, tổ dân phố.

Có thể thấy, trong 03 năm qua cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng, từ đó đã tạo 
nên động lực, khơi dậy tiềm năng sức mạnh 
của cộng đồng dân cư, tăng cường sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện sự đồng 
thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận 
động đã khơi dậy và phát huy nội lực của 
nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn 
hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo 
vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nhân 
dân đã thể hiện tinh thần tự giác, chủ động 
chung tay với nhà nước trong việc ủng hộ 
ngày công, hiến đất và vật kiến trúc khi triển 
khai các công trình dân sinh phục vụ lợi ích 
phát triển kinh tế, xã hội tại địa bàn. Qua cuộc 
vận động đã tăng cường thêm sức mạnh khối 
đoàn kết, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở 
vững mạnh, quy chế dân chủ được thực hiện 
đầy đủ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội được giữ vững, nhận thức của người dân 
được nâng cao và thực hiện tốt hơn các chính 
sách, pháp luật của Đảng nhà nước, góp phần 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn và là nội dung 
quan trọng để góp phần xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh trong giai đoạn hiện nay.

Đ.T.K.T
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Lào Cai sau 3 năm đẩy mạnh đổi mới, nâng cao, phát triển 
các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp

QUỲNH HƯƠNG

Xác định rõ việc đổi mới và phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác 

nhằm nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt 
động của các hợp tác xã nông nghiệp, đây 
là một thách thức đối với một tỉnh miền núi 
như Lào Cai đòi hỏi phải tập trung thống 
nhất cao của toàn thể hệ thống chính trị từ 
tỉnh đến cơ sở và đặc biệt sự đồng thuận 
của nhân dân. Tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển 
khai thực hiện như việc “Đổi mới và phát 
triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác 
trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, 
định hướng đến năm 2025 tỉnh Lào Cai”; 
thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát 
triển các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp 
theo Luật Hợp tác xã năm 2012...”; thí điểm 
mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học 
về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân 
tỉnh ban hành các chính sách Nghị quyết 
số 85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 
Quy định về chính sách khuyến khích phát 
triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2017 - 2020; Nghị quyết số 12/2018/NQ-
HĐND ngày 12/12/2018 Ban hành một số 
chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị, HTX 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng 
tăng về số lượng, số thành viên, nguồn vốn 
và doanh thu; chất lượng hoạt động ngày 
càng được nâng cao, nhiều HTX thực sự là 
điểm tựa cho các hộ thành viên và người 
dân nông thôn. Tổng số HTX nông nghiệp 
201 HTX, tăng 30,5% so với năm 2017 (154 
HTX). Số thành viên HTX 2.123 người, tăng 
430 thành viên so với năm 2017 (1.640 
thành viên); số lao động làm việc trong HTX 
2.628 lao động, tăng 559 lao động so với 
năm 2017. Tổng số vốn hoạt động của HTX 

khoảng trên 250 tỷ đồng tăng 81 tỷ đồng 
so với năm 2017. Doanh thu bình quân của 
HTX khoảng 1,48 tỷ đồng tăng 244 triệu 
đồng so với năm 2017; Thu nhập bình quân 
của thành viên, lao động 54 triệu đồng, 
tăng 04 triệu đồng so với năm 2017. Tổng 
số cán bộ quản lý khoảng 600 người, tăng 
138 người so với năm 2017... Một số HTX 
hoạt động hiệu quả đã tạo công ăn việc làm, 
thu nhập ổn định cho người lao động, góp 
phần xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông 
thôn như: HTX Thành Sơn, HTX Tiên Phong 
huyện Bát Xát; HTX Mai Anh, HTX Lâm 
Phong thị xã Sa Pa; HTX Tiến Đạt huyện 
Bảo Yên; HTX Hoa Lợi thành phố Lào Cai; 
HTX Duy Phong, HTX chè Bản Liền huyện 
Bắc Hà... Đa số các HTX hoạt động hiệu 
quả ở các địa bàn bàn thuận lợi, có đội ngũ 
cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, 
kinh nghiệm, có nguồn vốn sản xuất kinh 
doanh và khả năng tiếp cận với chính sách, 
tiếp cận thông tin thị trường tốt, sản phẩm 
đều được HTX được liên kết với các doanh 
nghiệp, tổ chức để giúp các hộ thành viên tổ 
chức sản xuất ổn định. Hoạt động của các 
HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã thể hiện 
vai trò quan trọng trong ứng dụng, chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp 
phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao 
thu thập và cải thiện đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân nông thôn. 

Trong xây dựng nông thôn mới, hợp tác 
xã nông nghiệp đóng vai trò nòng cốt trong 
việc thực hiện các mô hình sản xuất theo 
quy hoạch; thực hiện tiêu chí thu nhập cho 
nông dân; triển khai các Đề án, dự án trong 
xây dựng nông thôn mới và phát huy vai trò 
của thành viên trong xây dựng nông thôn 
mới; đồng thời HTX nông nghiệp có vai trò 
rất quan trọng trong tạo việc làm, thực hiện 
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an sinh xã hội, ổn định chính trị, bảo vệ môi 
trường nông nghiệp, nông thôn. Thông qua 
hoạt động sản xuất kinh doanh các hộ thành 
viên HTX gắn kết với nhau, giúp đỡ nhau 
trong sản xuất, về giống, vốn khi gặp khó 
khăn. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ các HTX 
nông nghiệp là 25.038,7 triệu đồng... Tuy 
nhiên, HTX nông nghiệp còn một số hạn chế 

như quy mô còn nhỏ, số lượng thành viên ít, 
doanh thu và thu nhập còn chưa tương xứng 
với tiềm năng, lợi thế; đội ngũ quản lý hợp 
tác xã có trình độ chuyên môn còn ít (chiếm 
40%) tổng số cán bộ quản lý, do đó rất khó 
khăn cho việc quản lý điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh các HTX nên dẫn đến 
số lượng HTX hoạt động động tốt, khá còn 
hạn chế.

Về số lượng Tổ hợp tác (THT) có 
khoảng 3.141 tổ, giảm 626 tổ; Số thành 
viên khoảng 31.150 người, tăng 12.315 
thành viên; số lao động làm việc trong THT 
12.465 người tăng 1.164 người. Doanh thu 
bình quân của THT khoảng 198 triệu đồng/
năm; Lợi nhuận bình quân của THT khoảng 
trên 40 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân 
của 01 tổ viên và lao động trong THT khoảng 
trên 18 triệu đồng/năm... Một số THT hoạt 
động trên địa bàn tỉnh hoạt động còn thiếu 

tính bền vững, chủ yếu thành lập theo các 
chương trình, dự án và chủ yếu hoạt động 
theo mùa vụ trong thời gian; liên kết sản xuất 
gắn với tiêu thụ sản phẩm chưa bền vững; 
lợi nhuận bình quân và thu nhập các thành 
viên còn thấp nên chưa khuyến khích được 
các thành viên tham gia; trình độ quản lý còn 
yếu, cơ chế quản lý, giám sát tình hình sản 

xuất kinh doanh còn hạn chế nên 
chất lượng sản phẩm không đồng 
đều; một số địa phương thành lập 
tổ hợp tác theo phong trào, chương 
trình NTM giai đoạn trước để hoàn 
thành tiêu chí nên hiệu quả hoạt 
động không cao...

Các hình thức liên kết trong 
sản xuất nông, lâm nghiệp và tiêu 
thụ nông sản hàng hóa ở Lào Cai 
trong những năm qua được hình 
thành và phát triển với nhiều hình 
thức đa dạng, phù hợp với điều 
kiện sản xuất của từng vùng, từng 
địa phương. Nhiều mô hình liên 
kết đem lại giá trị tiêu thụ lớn như: 
Quế, Dược liệu, Gạo séng cù, 
Chè, Dâu tằm, Ớt… Liên kết tiêu 
thụ sản phẩm bước đầu giải quyết 

được tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sản 
xuất, thúc đẩy, tạo tiền đề kêu gọi các Doanh 
nghiệp đầu tư vào sản xuất trên địa bàn tỉnh. 
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có 04 hình 
thức liên kết: Liên kết giữa Doanh nghiệp 
với các tổ chức đại diện hội nông dân (HTX, 
THT); Liên kết giữa Doanh nghiệp với hộ 
nông dân, trang trại; Liên kết giữa Hợp tác xã 
với Hợp tác xã và Tổ hợp tác; Liên kết Hợp 
tác xã và Tổ hợp tác với nông dân. Đến nay, 
toàn tỉnh có 52 Doanh nghiệp, HTX tham 
gia liên kết sản xuất, trong đó số HTX tham 
gia các mối liên kết là 33 HTX, tăng 16 HTX 
so với năm 2017. Với tổng số 58 mối liên 
kết, trong đó hình thức liên kết mở rộng sản 
xuất, bao tiêu sản phẩm giữa Doanh nghiệp 
với các tổ chức đại diện hộ nông dân (HTX, 
THT) có 10 liên kết; Doanh nghiệp với hộ 
nông dân, trang trại có 11 liên kết; Hợp tác 
xã với Hợp tác xã và Tổ hợp tác là 02 liên 

Mô hình hộ gia đình sản xuất bánh trưng
ở thị trấn Khánh Yên (Văn Bàn). 

Ảnh: Đức Mạnh
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kết; Hợp tác xã và Tổ hợp tác với nông dân 
có 35 liên kết. Quy mô liên kết trên địa bàn 
tỉnh đạt gần 15.000 ha với 20.049 hộ tham 
gia. Tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm thông qua 
hợp đồng ước đạt 800 tỉ đồng gấp gần 2,5 
lần so với năm 2017... Nhưng các hình thức 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp vẫn còn ở quy mô nhỏ; sự liên 
kết giữa doanh nghiệp, HTX, THT, trang trại 
và nông dân còn lỏng lẻo, chưa gắn kết được 
lợi ích và trách nhiệm của các bên với nhau. 
Nhiều hộ nông dân chưa quen với việc sản 
xuất theo hợp đồng, chưa tuân thủ quy trình, 
tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất hàng hóa, 
chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà chưa 
thấy được lợi ích lâu dài về sản xuất, tiêu thụ 
ổn định; doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm 
hỗ trợ kỹ thuật và giám sát tình hình sản xuất 
tại các vùng liên kết. Tình trạng sản xuất nhỏ 
lẻ, manh mún, thiếu vốn; tập quán canh tác 
lạc hậu; tư duy kinh tế hộ; thiếu kinh nghiệm 
sản xuất, đặc biệt là năng lực quản lý kinh 
tế hộ, kinh tế tập thể của nông dân, các tổ, 

nhóm, HTX cũng ảnh hưởng rất lớn đến các 
mô hình liên kết...

Trong thời gian tiếp theo, tỉnh Lào Cai 
sẽ tiếp tục duy trì số lượng và chất lượng 
của các HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp 
đã được hình thành trong giai đoạn trước; 
đồng thời tổ chức thành lập mới các HTX và 
chuyển đổi các THT hoạt động có hiệu quả 
có nhu cầu thành lập hợp tác xã. Đồng thời 
tuyên truyền, vận động, tư vấn hỗ trợ mỗi 
năm phấn đấu phát triển 15 - 20 HTX nông 
nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh 
có trên 250 HTX nông nghiệp, trong đó có 
230 HTX hoạt động hiệu quả. Xây dựng và 
nhân rộng 30 mô hình HTX kiểu mới gắn với 
liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm an 
toàn, có thương hiệu trên thị trường. Doanh 
thu bình quân 1 HTX đạt từ 3 - 3,5 tỷ đồng/
năm; thu nhập bình quân của thành viên và 
người lao động trong HTX đạt khoảng từ 65- 
70 triệu đồng/năm, nâng cao đời sống cho 
người lao động.

Q.H

đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý 
nhà nước về giáo dục.

- Về định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên: Rà soát, tổng hợp các nội 
dung chi có tính chất thường xuyên của các 
cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã trong từng lĩnh vực giai đoạn 2017-2020 
(bao gồm cả các nội dung chi đang coi là 
đặc thù ngoài định mức nhưng có tính chất 
thường xuyên hàng năm) để xác định định 
mức giai đoạn 2021-2025. Cần có cơ chế 
đặc thù cho thành phố Lào Cai và thị xã Sa 
Pa để chủ động được nguồn lực đầu tư hoàn 
thành các tiêu chí phát triển đô thị theo mục 
tiêu chung của tỉnh. Có nguyên tắc, tiêu chí 
phân bổ dự toán chi thường xuyên để thực 
hiện các dự án đầu tư mới, sửa chữa hạ tầng 
thuộc các nguồn vốn chi sự nghiệp kiến 

thiết thị chính, sự nghiệp kinh tế, tiết kiệm 
chi thường xuyên các lĩnh vực, sự nghiệp 
khác. Đối với sự nghiệp giáo dục, định mức 
phải đảm bảo chi trả lương, các khoản có 
tính chất lương và các khoản đóng góp 
theo lương, có xét đến yếu tố đặc thù của 
ngành trong việc phải bố trí giáo viên dạy 
thay, dạy thừa giờ, không để tình trạng nợ 
chế độ của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Công tác phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 
khoản thu giữa các cấp ngân sách; định 
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên có 
tác động toàn diện, xuyên suốt, gắn với từng 
giai đoạn phát triển của địa phương nên có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống xã 
hội. Do vậy việc đánh giá kết quả thực hiện 
từng giai đoạn để rút ra bài học kinh nghiệm 
cho thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo là rất 
cần thiết cho các cấp chính quyền, các cơ 
quan, đơn vị trong quản lý, thu, chi ngân sách. 

                         B.K.H

KẾT QUẢ THỰC HIỆN...
(Tiếp theo trang 12)
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TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TẠI SA PA 
 MỘT CHẶNG ĐƯỜNG NHÌN LẠI

NGÔ QUYỀN
Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Sa Pa có 
5 đại biểu. Trong nhiệm kỳ này, Sa 

Pa có nhiều biến động: Thành lập lại HĐND 

huyện sau khi tiến hành thí điểm không tổ 
chức HĐND huyện. Năm 2019, thực hiện 
Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 
11/09/2019  của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về thành lập thị xã Sa Pa... Sa Pa 
chuyển từ mô hình chính quyền địa phương 
nông thôn sang chính quyền địa phương đô 
thị... Trong những chuyển động ấy kết quả 
hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Sa 
Pa là rất đáng tự hào. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 
Tổ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên đảm nhiệm một lĩnh vực khác 
nhau và phụ trách từ 3 - 5 xã, thị trấn. Từ 
đầu nhiệm kỳ đến nay các đại biểu trong 
Tổ hoạt động đều tay, chủ động bố trí thời 
gian, công việc tham gia các hoạt động của 
HĐND theo luật định và của Tổ đại biểu. 
Qua gần hết thời gian của nhiệm kỳ, Tổ 

HĐND tỉnh tại Sa Pa đã cơ bản thực hiện 
tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người 
đại biểu nhân dân. 

Hoạt động giám sát, 
khảo sát là nhiệm vụ trọng 
tâm của HĐND các cấp nói 
chung và của Tổ đại biểu 
HĐND tình tại Sa Pa nói 
riêng. Về thực hiện nhiệm vụ 
giám sát thường xuyên, Tổ 
đã thực hiện theo dõi, giám 
sát việc ban hành nghị quyết 
của HĐND huyện, giám sát 
việc tuyên truyền phổ biến 
và thực hiện nghị quyết của 
HĐND tỉnh trên địa bàn 
huyện (thị xã). Tổ tiến hành 
theo dõi, giám sát thường 
xuyên việc UBND huyện 
cụ thể hóa các Nghị quyết 
HĐND bằng các kế hoạch 

để triển khai thực hiện được thông qua tại 
các kỳ họp HĐND huyện (thị xã) Sa Pa. Từ 
đầu nhiệm kỳ đến nay Tổ đã tham gia phối 
hợp cùng đoàn giám sát của HĐND tỉnh, 
Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lào Cai giám sát 15 chuyên 
đề trên địa bàn huyện, tham gia khảo sát 
05 chuyên đề. Tổ đã xây dựng kế hoạch 
và tổ chức thực hiện 06 chuyên đề giám 
sát, cụ thể:  Giám sát công tác trồng bảo 
vệ và phát triển rừng năm 2015, 2016 trên 
địa bàn huyện (trong đó giám sát tại Hạt 
kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, các 
xã: Trung chải, Sa Pả, Tả Phìn, Thị trấn Sa 
Pa(phường Sa Pa hiện nay); Giám sát công 
tác phát thanh, truyền hình;Việc triển khai 
thực hiện nghị quyết HĐND về nâng cao 
chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chương 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát hoạt động HĐND 
phường, xã của thị xã Sa Pa mới được thành lập. 

Ảnh: N.Q
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trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên 
địa bàn huyện Sa Pa từ năm 2017 đến nay 
tại các xã Nậm Cang (xã Liên Minh hiện 
nay), Thanh Phú (xã Mường Bo hiện nay), 
Tả Phìn và Phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện; Giám sát việc thi hành pháp luật về 
quản lý an toàn thực phẩm năm 2017-2018; 
Công tác quản lý, sử dụng các công trình 
cấp nước sinh hoạt tập trung sau đầu tư từ 
năm 2015 đến hết tháng 6/2019. Đồng thời 
Tổ cũng thực hiện nhiều cuộc khảo sát trực 
tiếp tại cơ sở như: Khảo sát công tác du 
lịch cộng đồng; khảo sát kết quả trồng hoa 
có giá trị cao trên địa bàn huyện; khảo sát 
hoạt động của HĐND xã, phường sau khi 
thành lập thị xã Sa Pa... Hoạt động giám 
sát , khảo của Tổ đại biểu HĐND tỉnh được 
thực hiện đúng luật; có sự thống nhất trong 
việc điều hoà, phối hợp thực hiện kế hoạch 
giám sát giữa Thường trực, các Ban HĐND 
tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND thị xã khi 
tổ chức giám sát chuyên đề. Công tác giám 
sát, khảo sát của Tổ đại biểu HĐND đã tập 
trung vào những vấn đề cấp bách được cử 
tri quan tâm. Kết thúc các cuộc giám sát 
có nhận định, đánh giá và đề xuất kiến 
nghị với các cấp có thẩm quyền để khắc 
phục những tồn tại, hạn chế đảm bảo thực 
hiện theo đúng quy định. Đến nay cơ bản 
các kiến nghị sau giám sát của tổ đã được 
UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo giải quyết. 
Cùng với các hoạt động giám sát, khảo sát 
chuyên đề, thường xuyên, hoạt động chất 
vấn tại kỳ họp cũng được các đại biểu quan 
tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay 
các đại biểu trong Tổ đã có 7 chất vấn đối 
với giám đốc các sở như: Công thương, Tài 
nguyên - Môi trường, Văn hóa, thể thao 
và Du lịch... về các vấn đề: xây dựng nhà 
máy thủy điện Nậm Sài 2, về đường giao 
thông các tuyến du lịch văn hóa tại Sa Pa, 
về đường tải điện... Các chất vấn đã được 
các cơ quan chức năng nghiêm túc trả lời 
và giải quyết, được nhân dân đánh giá cao.

Việc tham dự các kỳ họp HĐND 
tỉnh được các đại biểu tại Sa Pa thực hiện 

nghiêm túc. Các đại biểu HĐND tỉnh tại Sa 
Pa đã tích cực, chủ động nhiên cứu tài liệu, 
đóng góp tham gia ý kiến vào các tờ trình, 
dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh 
theo đúng quy định. Các thành viên trong 
tổ tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh 
theo quyết định triệu tập đảm bảo đúng, 
đủ thành phần và thời gian quy định; Thực 
hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động và Nội 
quy kỳ họp của HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp 
HĐND tỉnh, các đại biểu tích cực tham gia 
phát biểu ý kiến, chuyển tải các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri đến với diễn đàn HĐND tỉnh. 
Tham gia đầy đủ các phiên thảo luận tại kỳ 
họp và có những ý kiến chất lượng thảo luận 
và đã được chủ tọa kỳ họp ghi nhận. Bên 
cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh tại Sa Pa 
đều tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND 
huyện theo quy định. Trong quá trình tham 
dự kỳ họp HĐND huyện, Tổ đã có những 
tham vấn cho HĐND huyện để tránh những 
sai sót, bỡ ngỡ ban đầu sau khi tái lập lại 
HĐND cấp huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay tổ chức 
được gần 30 cuộc tiếp xúc cử tri trước và 
sau các kỳ họp HĐND tỉnh tại các cụm xã; 
tham gia 06 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Tại  cuộc 
tiếp xúc cử tri các ý kiến, kiến nghị thuộc 
thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã, Tổ 
đại biểu đã có văn bản chuyển đến UBND 
thị xã xem xét, chỉ đạo và trả lời cử tri; đối 
với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh Tổ đại 
biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Sa Pa tổng hợp 
và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo 
quy định; đồng thời theo dõi các đơn vị báo 
cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm 
bảo theo yêu cầu. Đến nay đã có 122 ý kiến 
kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã gửi 
đến UBND tỉnh đề nghị giải quyết trong đó 
có 19 ý kiến thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn; 24 ý kiến thuộc chế 
độ chính sách; 62 ý kiến thuộc lĩnh vực xây 
dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng; 

(Xem tiếp trang 42)



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 09 36

HUYỆN BẮC HÀ TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND
 VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

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

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2016 - 
2020), HĐND huyện Bắc Hà đã tổ 

chức 13 kỳ họp, ban hành 101 Nghị quyết, 
trong đó có nhiều Nghị quyết về lĩnh vực văn 
hóa - xã hội. Tổ chức được 65 cuộc giám sát; 
phối hợp tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri tại 80 
điểm, tiếp thu được 573 ý kiến kiến nghị của 

cử tri (515 ý kiến của cử tri được giải quyết kịp 
thời và 58 ý kiến đang được tiếp tục xem xét 
giải quyết theo lộ trình); HĐND huyện đã triển 
khai thực hiện hiệu quả việc giám sát thực hiện 
các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, quyết định những vấn đề 
quan trọng của địa phương. Hoạt động chất 
vấn tại các kỳ họp, tiếp xúc cử tri có nhiều đổi 
mới, dân chủ, mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy 
ban nhân dân các cấp đã bám sát chủ trương 
của cấp uỷ, triển khai thực hiện nghiêm túc 
các nghị quyết của HĐND, có nhiều giải pháp 

tích cực để tăng cường công tác quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực 
văn hóa - xã hội.

Giáo dục và đào tạo được quan tâm, 
chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến 
rõ nét; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi 
ra lớp đạt 99,8 % bằng 100% kế hoạch. Phổ 

cập giáo dục được củng cố, duy 
trì vững chắc, chất lượng không 
ngừng được nâng lên. Quy mô, 
mạng lưới trường, lớp được sắp 
xếp, quy hoạch theo hướng tinh 
gọn, hợp lý, đáp ứng yêu cầu người 
học. Cơ sở vật chất trường, lớp 
học, nhà công vụ cho giáo viên và 
nhà ở bán trú cho học sinh được 
quan tâm đầu tư. Toàn huyện có 
46/66 trường đạt chuẩn quốc gia, 
tăng 11 trường so với năm 2015. 
Hệ thống trường phổ thông dân 
tộc bán trú tiếp tục phát triển, trở 
thành nòng cốt của giáo dục vùng 
cao. Đội ngũ giáo viên được đào 
tạo theo hướng chuẩn hóa, tỷ lệ 
đảng viên trong toàn ngành đạt 
44,7%. Các chính sách ưu tiên hỗ 
trợ cho giáo viên và học sinh được 
triển khai thực hiện kịp thời.

Công tác khám chữa bệnh, 
chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân 

dân có nhiều tiến bộ; hệ thống khám, chữa 
bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được 
đầu tư mới, nâng cấp; chất lượng khám, chữa 
bệnh được cải thiện. Đến nay, 100% xã đạt 
bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trung bình có 7,6 
bác sỹ/vạn dân tăng 25% so với năm 2015. 
Việc chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, công 
tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được thực 
hiện tốt; tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ các loại vắcxin đạt trên 95%; 
tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện còn 1,4% (đạt 
107% kế hoạch). Nhận thức về trách nhiệm 

Đồng chí Vũ Xuân Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 
Phó chủ tịch Thường trực HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 

tặng quà cho học sinh xã Thải Giàng Phố
nhân dịp năm học mới. 
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tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được 
nâng lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 
y tế đạt 99,7%. 

Phát triển văn hóa được chú trọng, từng 
bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế. 
Giá trị truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa 
các dân tộc được gìn giữ, phát huy. Thiết chế 
văn hóa từ huyện đến cơ sở được quan tâm 
đầu tư, toàn huyện có 14/18 xã và 100% thôn, 
tổ dân phố có nhà văn hóa. Toàn huyện có 
83% hộ gia đình, 75,4% thôn, tổ dân phố, 
100% cơ quan đơn vị, trường học và doanh 
nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hương ước, quy 
ước của các thôn, tổ dân phố với các tiêu chí 
văn hóa phù hợp đã thúc đẩy xây dựng gia 
đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc; 
cộng đồng dân cư đoàn kết, môi trường văn 
hóa lành mạnh. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân 
cận huyết thống, bạo lực gia đình, phụ nữ đi 
khỏi địa phương được tập trung giải quyết, 
giảm rõ rệt. 

Cơ sở vật chất ngành du lịch tiếp tục 
được đầu tư, đến nay huyện có 73 cơ sở lưu 
trú (30 khách sạn, nhà nghỉ, 43 cơ sở dịch vụ 
lưu trú cộng đồng), tăng 38 cơ sở (hơn 02 lần) 
so với năm 2016. Công tác quản lý nhà nước 
về du lịch được tăng cường, sản phẩm du lịch 
ngày một đa dạng, đã gắn kết được phát triển 
du lịch với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân 
tộc. Sau hơn 4 năm, du lịch Bắc Hà đã có 
những chuyển biến mạnh mẽ, lượng khách 
đến Bắc Hà hằng năm tăng bình quân trên 
12%; riêng năm 2020 đón trên 420 nghìn lượt 
khách (giảm 60 nghìn lượt so với năm 2019 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19), gấp 
2,3 lần so với năm 2016, khách quốc tế chiếm 
20%, doanh thu từ du lịch đạt trên 400 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và 
giải quyết việc làm được xác định là nhiệm vụ 
chính trị trọng tâm, ưu tiên đầu tư, thực hiện 
đồng bộ, đạt kết quả cao. Các chính sách về 
giảm nghèo thực sự đi vào cuộc sống đồng 
thời huy động được sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị, của các cấp, các ngành, các doanh 
nghiệp, đã tạo được sự đồng thuận, tham 
gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân và 
của chính những đối tượng được thụ hưởng. 
Tỷ lệ giảm nghèo nhanh và vượt mục tiêu đề 
ra (bình quân đạt 8,37%/năm, bằng 186% 
kế hoạch). Đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm được triển khai hiệu quả nhằm chuyển 
dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, 
ổn định cuộc sống cho người dân, nhất là ở 
nông thôn và vùng khó khăn. Chuyển hướng 
đào tạo nghề từ cung sang cầu thị trường lao 
động, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho 
người lao động sau đào tạo. Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo được cấp các văn bằng chứng 
chỉ tăng từ 19,62% năm 2016 lên 27,8% năm 
2020. Hàng năm bình quân đào tạo nghề 
và tạo việc làm mới cho 1.690 lao động, đạt 
130% kế hoạch.

Chính sách đối với người có công và 
gia đình người có công, an sinh và bảo trợ 
xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; hằng 
năm bố trí đủ ngân sách địa phương và huy 
động nguồn vốn xã hội để hỗ trợ, tặng quà gia 
đình có công, người nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn. Các đối tượng chính sách cơ bản đã có 
mức sống ngang bằng với các hộ dân trên địa 
bàn huyện. Chế độ, chính sách ưu đãi đối với 
người có công, trợ giúp xã hội luôn được quan 
tâm và giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt chính 
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế cho Nhân dân. Các mục tiêu 
Quốc gia về Bình đẳng giới được triển khai 
thực hiện tốt, vị thế, vai trò của phụ nữ ngày 
càng được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội và gia đình. Công tác 
phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai 
quyết liệt đồng bộ. Các chính sách dân tộc 
phát huy hiệu quả, đời sống vật chất và tinh 
thần của đồng bào được nâng lên góp phần 
ổn định an ninh chính trị vùng đồng bào dân 
tộc; tự do tôn giáo, tín ngưỡng được tôn trọng, 
hoạt động đúng quy định. 

Để có được những kết quả nêu trên là do 
huyện Bắc Hà luôn nhận được sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của 
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Mặt khác 
huyện luôn chủ động đề ra các giải pháp linh 
hoạt, phù hợp với địa phương, huy động mọi 
nguồn lực đầu tư cho phát triển giúp cho các 
cơ chế chính sách của tỉnh và Trung ương về 
lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đồng 
bộ, hiệu quả được Nhân dân đồng tình ủng 
hộ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

T.X.T
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Thị xã Sa Pa bước đầu triển khai Nghị quyết về tiếp tục thực hiện 
một số quy định về phụ cấp và chính sách an sinh xã hội

THANH TRÚC

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban 
hành nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH 

ngày 11/9/2019 về việc thành lập thị xã Sa Pa 
và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa. Theo đó, 
nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Về 
mặt thực tế, sau khi điều chỉnh địa giới hành 
chính thành lập thành các phường thuộc thị xã 
Sa Pa thì một số chế độ, chính sách đối với địa 
bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn trước 
đây áp dụng đối với người dân, cán bộ, công 
chức, viên chức sẽ bị cắt giảm (như chính sách 

hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cho các xã khó 
khăn, đặc biệt khó khăn, phụ cấp khu vực, phụ 
cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi…). Để người dân và 
cán bộ, công chức, viên chức đang sinh sống và 
công tác ở các xã, phường của thị xã Sa Pa tiếp 
tục ổn định đời sống, đảm bảo phát triển kinh tế 
- xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn; tại kỳ họp 
thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị 
quyết số 17//2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 
về việc tiếp tục thực hiện một số quy định về 
phụ cấp và chính sách an sinh xã hội trên địa 
bàn thị xã Sa Pa. 

Theo quy định, chính sách được thực 
hiện đối với người dân đang sinh sống và có hộ 
khẩu thường trú đến ngày 31/12/2019 tại các xã 

Sa Pả, Lao Chải, San Sả Hồ của huyện Sa Pa 
thuộc các khu vực sau khi điều chỉnh địa giới 
hành chính thành lập các phường thuộc thị xã 
Sa Pa thực hiện theo các chính sách của Trung 
ương và địa phương ban hành trên địa bàn xã 
đặc biệt khó khăn. Cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động có mặt đến hết ngày 
31/12/2019 của các cơ quan, đơn vị có trụ sở 
ở khu vực thuộc 3 xã Sa Pả, Lao Chải, San Sả 
Hồ của huyện Sa Pa sau khi điều chỉnh địa giới 
hành chính thành lập các phường thuộc thị xã 

Sa Pa; cán bộ, công chức các 
xã thuộc huyện Sa Pa được cấp 
có thẩm quyền quyết định luân 
chuyển, điều động đến làm việc 
tại các phường, thuộc thị xã Sa 
Pa đến ngày 31/12/2019 vẫn 
được hưởng phụ cấp khu vực, 
phụ cấp thu hút, phụ cấp công 
tác lâu năm, phụ cấp ưu đãi 
và các khoản phụ cấp, trợ cấp 
khác (nếu có). Mức chi bằng 
phần chênh lệch giữa mức của 
các chính sách, chế độ trên địa 
bàn xã đặc biệt khó khăn so với 
các chính sách chế độ trên địa 
bàn các phường thuộc thị xã Sa 
Pa (đối với chính sách, chế độ 
chỉ có trên địa bàn xã đặc biệt 
khó khăn, không có trên địa 

bàn phường thì tính bằng 100% mức của chính 
sách, chế độ trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn). 
Theo đó, chính sách được triển khai thực hiện 
trong hai năm 2020 và 2021, với tổng mức kinh 
phí khái toán kinh phí là 70,31 tỷ đồng. Phương 
thức thực hiện chính sách gồm các nội dung: 
Đối với chính sách an sinh xã hội thuộc nguồn 
ngân sách Trung ương bố trí cho tất cả các xã, 
thị trấn nay thành lập phường thì ngân sách 
địa phương cấp bổ sung phần chênh lệch so 
với mức quy định của Trung ương đến hết năm 
2021; Đối với chính sách an sinh xã hội thuộc 
nguồn ngân sách Trung ương bố trí chỉ có trên 
địa bàn xã, không có trên địa bàn phường thì 
các phường tiếp tục được thực hiện chính sách 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại thị xã Sa Pa. 
Ảnh: T.T
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như các xã bằng ngân sách địa phương đến hết 
năm 2021; Đối với chính sách an sinh xã hội 
thực hiện theo quy định của tỉnh thuộc nguồn 
ngân sách địa phương bố trí, tiếp tục được thực 
hiện đến hết năm 2021; Đối với các mức phụ 
cấp của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 
theo các quy định của nhà nước, ngân sách địa 
phương tiếp tục bố trí thực hiện đến năm 202.

Qua 6 tháng thực hiện, chính sách cơ 
bản đã đáp ứng được yêu cầu của người dân, 
cán bộ, công chức đang sinh sống và công tác 
trên địa bàn. Cụ thể, đã thực hiện hỗ trợ cho 
người dân được 4.226 triệu đồng. Trong đó, cấp 
thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số, người 
kinh sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã 
hội đặc biệt khó khăn sau khi sáp nhập thành 
phường với tổng số kinh phí thực hiện là 4.166 
triệu đồng (số người dân tộc thiểu số trước ngày 
01/01/2020 sinh sống tại vùng có điều kiện kinh 
tế xã hội khó khăn nay được cấp thẻ BHYT tại 
các phường là 5.050 thẻ, với số tiền  4.059 triệu 
đồng; số người kinh sinh sống tại vùng có điều 
kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 
01/01/2020 nay được cấp thẻ BHYT tại các 
phường là 125 thẻ, số tiền là 107 triệu đồng); 
hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân 
tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân 
số là 60 triệu đồng. Việc xác định đối tượng thụ 
hưởng đã được Bảo hiểm xã hội thị xã Sa Pa đã 
phối hợp với UBND các phường thực hiện lập 
danh sách và cấp thẻ BHYT theo quy định.

Việc thực hiện hỗ trợ cho cán bộ, công 
chức, viên chức đã khái toán tổng số kinh phí 
cần thực hiện là 9.911 triệu đồng; trong đó thực 
hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và người hưởng lương 
trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 
4.820 triệu đồng (gồm phụ cấp thu hút 1.564 
triệu đồng, phụ cấp lâu năm 3.256 triệu đồng; 
hỗ trợ phần chênh lệch phụ cấp khu vực 1.230 
triệu đồng; phụ cấp ưu đãi ngành 3.590 triệu 
đồng (lĩnh vực giáo dục, đào tạo 3.191 triệu 
đồng, lĩnh vực y tế 399 triệu đồng); phụ cấp đối 
với nhân viên y tế thôn bản 54 triệu đồng; hỗ 
trợ giáo viên dạy lớp ghép và tăng cường tiếng 

Việt 146 triệu đồng; hỗ trợ giáo viên quản lý bán 
trú, quản lý học sinh và cấp dưỡng nấu ăn cho 
học sinh bán trú 68 triệu đồng. Kết quả đến hết 
quý I/2020 đã chi trả cho đối tượng thụ hưởng 
(cùng với chi tiền lương hàng tháng) là 2.122,4 
triệu đồng (trong đó phụ cấp thu hút 186 triệu 
đồng, phụ cấp lâu năm 624 triệu đồng, phụ cấp 
khu vực 268 triệu đồng, phụ cấp ưu đãi ngành 
1.031 triệu đồng, phụ cấp đối với nhân viên y 
tế thôn bản 13,4 triệu đồng). Việc xác định đối 
tượng hỗ trợ đã được Phòng Nội vụ, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thị xã đã chủ trì 
phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ 
quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật danh 
sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách 
báo cáo UBND thị xã xem xét, gửi Sở Nội vụ, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phê duyệt theo 
lĩnh vực các ngành quản lý.

Về chế độ đối với học sinh, sinh viên khái 
toán tổng kinh phí cần thực hiện là 5.138 triệu 
đồng (trong đó thực hiện chế độ ăn trưa cho trẻ 
mầm non 1.014 triệu đồng; hỗ trợ học sinh và 
trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 
3.134 triệu đồng và 72.150 kg gạo; hỗ trợ chi 
phí học tập và miễn giảm học phí 86 triệu đồng; 
hỗ trợ nấu ăn cho học sinh 422 triệu đồng). Kết 
quả đến hết quý I/2020 đã chi trả tổng số kinh 
phí là 791 triệu đồng (chế độ ăn trưa cho trẻ 
mầm non 113 triệu đồng với 756 học sinh, hỗ 
trợ tiền ăn cho học sinh 404 triệu đồng với 397 
học sinh). Việc xác định đối tượng được hỗ trợ 
do Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa chủ 
trì rà soát, cập nhật và thẩm định danh sách 
đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị 
quyết số 17/2019/NQ-HĐND, trình UBND thị xã 
Sa Pa phê duyệt.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện chính 
sách còn có vướng mắc, như: theo Nghị quyết 
quy định nguồn kinh phí thực hiện các nội dung 
hỗ trợ là từ nguồn ngân sách địa phương. Tuy 
nhiên, khi xây dựng dự toán, UBND tỉnh đã trình 
HĐND tỉnh giao dự toán cho ngân sách cho 
huyện Sa Pa từ nguồn ngân sách Trung ương 
bổ sung có mục tiêu. Do vậy, cần thiết phải thực 
hiện việc rà soát và trình HĐND tỉnh xem xét 
điều chỉnh lại nguồn kinh phí cho phù hợp. 

T.T
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN GIAO
ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

ĐÀO HẠNH

Thực hiện chương trình hoạt động, 
Thường trực HĐND xã Xuân Giao 

huyện Bảo Thắng đã nhiều đổi mới trong 
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các 
hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được 
pháp luật quy định. Chủ động phối hợp với 
UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của 

xã trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình 
hoạt động như: Tổ chức tốt công tác tiếp xúc 
cử tri trước và sau các kỳ họp; đảm bảo chất 
lượng các kỳ họp; duy trì thường xuyên lịch 
tiếp công dân; thực hiện tốt công tác giám 
sát; chú trọng việc xem xét ban hành nghị 
quyết phù hợp với tình hình thực tế của xã… 
vì thế chất lượng hoạt động từng bước được 
nâng lên góp phần quan trọng trong việc 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Công tác tổ chức các kỳ họp được chuẩn 
bị chu đáo, đúng quy định; xây dựng nội dung 
chương trình, phân công phối hợp thực hiện, 
xây dựng các báo cáo, tờ trình; hướng dẫn 
đại biểu HĐND xã nội dung tiếp xúc cử tri và 
tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ 
họp; chuẩn bị kịp thời, đầy đủ tài liệu kỳ họp 

và được gửi tới các đại biểu HĐND xã đúng 
quy định. Năm 2019, HĐND xã Xuân Giao 
tổ chức 03 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 01 
kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp Thường trực 
HĐND xã chú trọng đổi mới công tác tổ chức, 
điều hành kỳ họp; bố trí chương trình, thời 
gian trình bày báo cáo tại kỳ họp theo hướng 

tập trung, ngắn gọn. Nội dung các 
kỳ họp đều được phát thanh trực 
tiếp để cử tri trong xã theo dõi. Các 
vấn đề quan trọng của địa phương 
đã được HĐND xã cụ thể hóa kịp 
thời bằng Nghị quyết. Việc thực 
hiện chức năng quyết định phù hợp 
tình hình tại địa phương; cách thức 
xem xét, quyết định đã thực hiện 
đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền 
ban hành; thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, làm việc theo chế 
độ hội nghị, quyết định theo đa số. 
Qua 03 kỳ họp HĐND xã đã ban 
hành 13 Nghị quyết. Ngay sau các 
kỳ họp, Thường trực HĐND xã phối 
hợp với UBND xã tổ chức các hội 
nghị triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp phát triển kinh tế - xã hội đã 

được HĐND quyết nghị. Đồng thời đã phối 
hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xã tổ chức các 
hội nghị tiếp xúc cử tri để tuyên truyền Nghị 
quyết của HĐND xã. Nghị quyết của HĐND 
xã đã có tác động tích cực đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là cơ sở 
quan trọng, là hành lang pháp lý để UBND 
xã chỉ đạo, ban hành các quyết định triển 
khai thực hiện, điều hành phát triển kinh tế - 
xã hội đạt hiệu quả.

Hoạt động giám sát được quan tâm, 
HĐND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch 
triển khai các cuộc giám sát chuyên đề như: 
HĐND xã giám sát xây dựng công trình thủy 
lợi thôn Cù 2 (Cù Hà), công trình do UBND xã 
làm chủ đầu tư. Thường trực HĐND xã giám 
sát việc thu, chi quỹ do nhân dân đóng góp 
tại các thôn Cù Hà, Tiến Lợi, năm 2017, 2018. 

Đại biểu HĐND hai cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri
tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng.

Ảnh: Kim Thu
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Thường trực HĐND xã thực hiện giám sát 
thường xuyên đối với hoạt động của UBND 
và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện 
Nghị quyết HĐND xã. Giám sát việc tổ chức 
triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội; công tác tiếp công dân, giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; 
việc tiếp công dân của bộ phận một cửa tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân. Việc 
theo dõi, giám sát kết quả trả lời, giải quyết ý 
kiến kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ 
họp, Thường trực HĐND xã đã giao cho các 
Ban thẩm tra, đồng thời giao cho các đại biểu 
HĐND xã thực hiện giám sát và báo cáo kết 
quả giải quyết, nhất là ý kiến kiến nghị nhiều 
lần, chưa giải quyết xong. Hoạt động giám sát 
của HĐND, Thường trực HĐND xã đã triển 
khai theo đúng quy định, việc lựa chọn nội 
dung giám sát đã bám vào tình hình thực tế 
của địa phương. Hoạt động giám sát đem 
lại nhiều kết quả tích cực, giúp các cơ quan, 
đơn vị, UBND xã kịp thời nhận ra những tồn 
tại, vướng mắc trong quá trình thực thi chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện 
Nghị quyết của HĐND xã, huyện để chỉ đạo 
khắc phục. Thường trực, các Ban, đại biểu 
HĐND xã, lựa chọn những vấn đề có trọng 
tâm nên hiệu quả, chất lượng giám sát ngày 
càng được nâng lên. 

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu 
HĐND xã có nhiều đổi mới, địa điểm tiếp xúc 
cử tri tập trung vào các khu dân cư, địa bàn 
còn nhiều khó khăn. Thường trực HĐND đã 
phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ 
xã tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tạo điều 
kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND các cấp tiếp 
thu, tổng hợp và chuyển tải ý kiến kiến nghị 
của cử tri. Ngoài ra, các đại biểu HĐND xã đã 
chủ động tham gia các buổi họp thôn, đoàn 
thể thôn nơi đại biểu ứng cử thông qua đó 
thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh - quốc phòng của huyện, của xã đến 
với nhân dân. Tuyên truyền Nghị quyết của 
HĐND xã và vận động nhân dân thực hiện, 
đồng thời lắng nghe và tiếp thu ý kiến, tâm 
tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, phản 
ánh đến các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền xem xét giải quyết. Tính riêng năm 
2019, Thường trực HĐND xã đã phối hợp 
tổ chức được 08 cuộc với hơn 755 lượt cử tri 

tham dự. Các đại biểu HĐND xã đã phối hợp 
và tham dự 32 lượt hội nghị tại thôn và tiếp 
thu hơn 52 ý kiến kiến nghị của cử tri về các 
lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, quản lý đất đai, 
giải phóng mặt bằng, môi trường, điện nông 
thôn, trật tự an toàn xã hội... (33 ý kiến thuộc 
thẩm quyền cấp xã đã được UBND xã tiếp 
thu và giải quyết, 19 ý kiến thuộc thẩm quyền 
cấp trên, Thường trực HĐND xã đã tổng hợp, 
phân loại chuyển tới cấp có thẩm quyền đề 
nghị xem xét, giải quyết theo quy định.

Thường trực HĐND xã đã thể hiện được 
vai trò lãnh chỉ đạo trong tổ chức, phân công, 
phối hợp mọi hoạt động của HĐND xã, từ 
công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ 
họp của HĐND; tổ chức hoạt động khảo sát, 
giám sát, phiên họp thường kỳ; phối hợp với 
UBND xã xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai 
kỳ họp, phân công, điều hòa, phối hợp hoạt 
động giữa các Ban HĐND; tiếp công dân định 
kỳ hàng tháng; dự kiến chương trình hoạt 
động... Bên cạnh đó, Thường trực HĐND xã 
thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động 
để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của HĐND, chỉ đạo thực hiện tốt 
hai chức năng của HĐND là quyết định và 
giám sát. Thực hiện sự chỉ đạo, phân công 
của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã 
đã bám sát chương trình, kế hoạch, triển 
khai thực hiện tốt các hoạt động. Chủ động 
xây kế hoạch hoạt động trong năm, xem xét 
thẩm định các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết 
trình tại các kỳ họp HĐND theo quy định. Đại 
biểu HĐND xã tích cực tham gia các buổi 
sinh hoạt ở thôn nơi đại biểu ứng cử, thông 
qua đó thực hiện chức năng giám sát việc 
triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của 
HĐND, chủ trương của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu các 
ý kiến kiến nghị của cử tri tới HĐND, UBND, 
các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải 
quyết. Phát huy vai trò trách nhiệm, hăng hái 
tham gia phát biểu đóng góp ý kiến vào các 
báo cáo và các giải pháp phát triển kinh tế - 
xã hội tại địa phương. 

Tuy nhiên, hoạt động của một số đại 
biểu HĐND chưa thường xuyên, việc nắm bắt 
thông tin, phản ánh tâm tư nguyện vọng của 
cử tri và theo dõi giám sát kết quả trả lời, giải 
quyết ý kiến kiến nghị của cử tri còn chưa kịp 
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thời; việc thảo luận tại kỳ họp còn hạn chế; 
chưa phát huy được việc khai thác tài liệu để 
phục vụ cho hoạt động HĐND. Một số đại biểu 
HĐND, thành viên các Ban HĐND xã kiêm 
nhiệm do bận công việc chuyên môn nên 
ít dành thời gian cho hoạt động của HĐND. 
Nội dung tài liệu trình kỳ họp HĐND xã tuy 
đã được cải tiến nhưng vẫn còn chậm so với 
yêu cầu, nên ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, 
đóng góp ý kiến của đại biểu HĐND và hoạt 
động thẩm tra của các Ban HĐND xã theo 
luật định. Ý kiến chất vấn, thảo luận của các 
đại biểu tại kỳ họp chưa nhiều. 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, 
sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, Thường 
trực HĐND xã Xuân Giao thường xuyên đổi 
mới phương thức hoạt động để không ngừng 
câng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
HĐND, phát huy được sức mạnh tập thể, chủ 
động xây dựng và phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan có liên quan thực hiện tốt chương trình, 
kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu, nguyện 
vọng của cử tri từng bước nâng cao vai trò cơ 
quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Đ.H

17 ý kiến thuộc lĩnh vực khác. UBND tỉnh 
đã cơ bản đã trả lời xong các ý kiến của 
cử tri Sa Pa. Số ý kiến cử tri được giải 
quyết xong đạt 85%, số ý kiến đang giải 
quyết là 15%, số ý kiến còn lại chủ yếu là 
do chưa có nguồn lực đầu tư để thực hiện.  
Công tác tiếp công dân được duy trì đảm 
bảo theo đúng quy định. Từ đầu nhiệm 
kỳ đến nay đến nay Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh đã tiếp công dân tại trụ sở tiếp công 
dân theo quy định. Đến nay tổ đã tiếp trên 
100 lượt công dân liên quan đến lĩnh vực 
tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng 
mặt bằng, hôn nhân và gia đình, vệ sinh 
môi trường, chế độ chính sách...; Tổ đại 
biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến phản ánh, 
kiến nghị của công dân, tiếp nhận, đơn 
thư, hướng dẫn công dân đến cơ quan có 
thẩm quyền để giải quyết theo quy định 
của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh tại Sa Pa đã có nhiều hoạt động trên 
địa bàn. Các đại biểu HĐND tỉnh tại Sa Pa 
đã tích cực kêu gọi các tổ chức cá nhân 
ủng hộ giúp đỡ cho giáo dục Sa Pa, có thể 
lấy một số ví dụ cụ thể như sau: Tháng 
12/2016, đã kêu gọi được sự giúp đỡ của 
Thường trực, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
thành phố Hà Nội lên tặng quà cho trường 

học tại Bản Khoang (gồm trên 500 áo rét, 
10 bộ máy tính, bánh kẹo, sách vở...). 
Tháng 10 năm 2017 đã phối hợp cùng 
Viettel Lào Cai tặng quà cho trường tiểu 
học xã Sa Pả gồm: áo ấm, và sách cho 
thư viện nhà trường; Tháng 1 năm 2018 
kêu gọi được sự ủng hộ của Trung tâm Kỹ 
thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề 
& Giáo dục thường xuyên tỉnh ủng hộ 
học sinh nghèo trường tiểu học Nậm Sài, 
Tổ đã kiên trì vận động Tập đoàn Viettel 
(thông qua Viettel Lào Cai) xây dựng trạm 
phát sóng BTS cho thôn Suối Thầu và 
thôn Lử Khấu của xã Hoàng Liên. Đây là 
vùng lõm, nơi cuối cùng của Sa Pa chưa 
phủ sóng di động và Internet, giúp bà con 
các dân tộc nơi đây có điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội để xóa đói giảm nghèo 
bền vững... Những việc làm đó tuy còn rất 
nhỏ nhưng cũng là sự đóng góp của các 
đại biểu HĐND tỉnh đối với cử tri Sa Pa.

Những kết quả ấy là sự cố gắng nỗ 
lực của từng cá nhân mỗi đại biểu. Bởi vì 
hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung, 
của Tổ đại biểu HĐND nói riêng là phụ 
thuộc vào chất lượng, tâm huyết của từng 
đại biểu. Hiệu quả hoạt động của Tổ đại 
biểu HĐND tỉnh tại Sa Pa  được thể hiện 
trọng từng công việc cụ thể và được nhân 
dân đánh giá cao. Thông qua hoạt động 
của mình, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã xứng 
đáng với niềm tin trao gửi của cử tri Sa Pa.

N.Q

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND...
(Tiếp theo trang 35)



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 09 43

TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
(Tiếp theo kỳ trước)

VỀ QUY HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
9. Cử tri thị trấn Sa Pa phản ánh: 

Theo thiết kế của dự án khu đô thị liền kề 
và trung tâm thương mại của Sungroup tại 
Chợ cũ Sa Pa và khách sạn Phansipan cũ 
không còn đường cho người dân đi lại tại 
tuyến đường từ Công an Thị trấn cũ (Phở 
Khuyên) đến nhà ông Thơ như hiện nay. 
Đề nghị tỉnh kiểm tra và có biện pháp xử lý 
đảm bảo quyền lợi của người dân sinh sống 
trong khu vực này.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng nghiên cứu, trả lời như sau:

Khu vực cử tri phản ánh thuộc Quy 
hoạch chi tiết xây dựng Dự án nhà phố 
thương mại, dịch vụ ẩm thực, khách sạn 
phố Cầu Mây, thị trấn Sa Pa, huyện Sa 
Pa, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 1391/QĐ-UBND ngày 15/5/2018. 
Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng được 
duyệt, tuyến ngõ nối từ phố Cầu Mây qua 
khu “Phở Khuyên” đến phố Tuệ Tĩnh vẫn 
được giữ nguyên và được mở rộng (2,0m), 
đảm bảo lối đi cho người dân trong khu vực. 
Đồng thời việc kết nối giao thông trong khu 
vực với các khu vực lân cận vẫn được thực 
hiện thông qua tuyến phố Tuệ Tĩnh và phố 
Đồng Lợi.

10. Cử tri thị trấn Sa Pa phản ánh:  
Đơn vị thi công tuyến đường Đồng Lợi, 
đường Phansipan và Phố Cầu Mây chất 
lượng công trình kém mặc dù đã trải thảm, 
đổ bê tông nhiều ngày nhưng vật liệu không 
liên kết với nhau. Đề nghị tỉnh kiểm tra làm 
rõ và thông báo cử tri được biết.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng nghiên cứu, trả lời như sau:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo Sở GTVT - XD kiểm tra, đánh giá 
chất lượng thi công của tuyến đường. Cụ 
thể như sau:

+ Tuyến đường Đồng Lợi: Chưa tiến 
hành kiểm tra do hiện đang có chủ trương 
điều chỉnh thiết kế (theo văn bản số 234/
TB-VPUBND ngày 15/8/2019 của Văn 
phòng UBND tỉnh Lào Cai về việc thông báo 
kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 
13/8/2019 về tiến độ thi công và công tác 
GPMB các dự án trên địa bàn huyện Sa Pa).

+ Tuyến đường Cầu Mây:
- Hiện nay trên hiện trường nhà thầu 

đã thi công thảm bê tông nhựa. Một số vị trí 
đã thi công rãnh tam giác, chưa lắp đặt viên 
bó vỉa. Hào kỹ thuật chưa lắp đầy đủ thiết bị 
bên trong (giá và máng), mới đậy tạm tấm 
đan để đảm bảo giao thông, nhiều vị trí tấm 
đan bị sứt mẻ, gồ ghề. Công trình có một 
số tồn tại:

Mặt đường BTN còn một số tồn tại 
như sau: Một số vị trí mặt đường bị lún 
võng, rạn nứt cụ thể như: Mặt đường bị 
võng tại vị trí hố ga cọc 40; Mặt đường tại 
vị trí cọc 35 +2m bị lún gãy gần vị trí hố ga; 
Mặt đường tại vị trí cọc H2+0,5m bị nứt và 
gồ ghề (thảm bê tông nhựa trên nắp hố ga 
BTCT); Mặt đường tại vị trí cọc H2+0,5m bị 
lún gãy (thảm bê tông nhựa đè lên nắp hố 
ga bên dưới).

Hệ thống thoát nước: Một số vị trí 
đặt lắp hố ga không đảm bảo an toàn cho 
phương tiện giao thông đi lại (Hố ga tại cọc 
44 cao hơn mặt đường khoảng 20cm; vị trí 
cọc 39+3m hố ga bên trái đặt tạm, gồ ghề 
cao hơn mặt đường khoảng 15cm). Các cửa 
thu nước chưa được thi công lắp đặt hoàn 
thiện, còn đọng cỏ rác, phế thải có nguy cơ 
gây tắc cửa thu nước.

+ Tuyến đường Phanxipan
- Hiện nay trên hiện trường nhà thầu 

đã thi công thảm bê tông nhựa từ cọc N5 
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đến cọc 24 dài 207,15m/377,57m thiết kế. 
Từ cọc 11 đến cọc 24 đang điều chỉnh thiết 
kế theo hiện trạng: bên phải tuyến thảm 
bê tông nhựa lên hiện trạng mặt đường cũ. 
Công trình có một số tồn tại:

Mặt đường BTN: Một số vị trí bên trái 
tuyến mặt đường cao hơn vỉa hè khoảng 2 - 
5cm; Một số vị trí mặt đường bị gồ ghề, rạn 
nứt cụ thể như: tại vị trí bên trái tuyến cọc 14  
(thảm bê tông nhựa bên trên nắp hố ga), vị 
trí bên trái tuyến cọc 19 (thảm bê tông nhựa 
bên trên nắp hố ga); mép đường bê tông 
nhựa rải chờm lên vị trí rãnh tam giác không 
gọn gàng. Mặt đường BTN bên trái tuyến từ 
cọc 19+6m đến cọc 20+2m bị trồi trượt, gồ 
ghề, một số vị trí bị bong bật BTN (do nước 
chảy ngầm bên dưới lớp BTN). Rãnh tam 
giác chưa thi công, hào kỹ thuật chưa lắp 
đầy đủ thiết bị bên trong (giá và máng), mới 
đậy tạm tấm đan để đảm bảo giao thông.

Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra có kết 
luận chung như sau: Công tác quản lý chất 
lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư 
và các nhà thầu về cơ bản đã thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 46/2015/
NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công trình 
xây dựng, Thông tư số 26/2016/TT-BXD 
ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng. Tuy 
nhiên vẫn còn tồn tại một số nội dung nêu 
trên. Đoàn kiểm tra của Sở GTVT - XD đã 
ra thông báo kết quả kiểm tra và yêu cầu 
chủ chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục 
các tồn tại để đảm bảo chất lượng theo 
quy định. Sau khi chủ đầu tư khắc phục 
xong sẽ tiến hành kiểm tra lại kết quả 
khắc phục sửa chữa đồng thời với kiểm tra 
công tác nghiệm thu công trình xây dựng 
theo quy định.

11. Cử tri xã Bản Mế (Si Ma Cai) kiến 
nghị: Để thuận lợi cho giao thương buôn 
bán của thôn Cốc Dế (Bản Mế - Si Ma Cai) 
sang xã Lùng Khấu Nhin (Mường Khương) 
đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng một cây cầu 
nối từ Cốc Dế sang Lùng Khấu Nhin. 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng nghiên cứu, trả lời như sau:

Việc đề nghị xây dựng cầu nối từ 
thôn Cốc Dế (Bản Mế - Si Ma Cai) sang xã 
Lùng Khấu Nhin (Mường Khương) của cử 
tri huyện Si Ma Cai là nhu cầu chính đáng. 
UBND tỉnh giao UBND huyện Si Ma Cai 
chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mường 
Khương và Sở GTVT - XD, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, 
đánh giá sự cần thiết hiện trạng thực tế khai 
thác của tuyến đường, đề xuất nguồn lực, 
lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để 
có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết 
định đầu tư xây dựng.

12. Cử tri xã Nậm Chảy huyện Mường 
Khương đề nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư làm 
đường bê tông tuyến đường vành đai biên 
giới đi qua địa bàn xã Nậm Chảy quản lý từ 
Mốc 117 đến Mốc 135 để tạo điều kiện cho 
việc tuần tra, kiểm soát đường biên mốc 
giới của các lực lượng chức năng trên địa 
bàn xã (hiện tuyến đường này nền đường 
đất đi lại rất khó khăn).

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng nghiên cứu, trả lời như sau:

Tuyến đường mà cử tri huyện Mường 
Khương phản ánh được xây dựng hoàn 
thành năm 2013 do Bộ Chỉ huy Biên phòng 
tỉnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên hiện nay 
tuyến đường đã xuống cấp. Việc đề nghị 
kiên cố hóa mặt đường của cử tri huyện 
Mường Khương là nhu cầu chính đáng. 
Yêu cầu UBND huyện nghiên cứu phương 
án đầu tư theo cơ chế tại Quyết định số 
134/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của 
UBND tỉnh Lào Cai 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.

13. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn 
phản ánh: Hiện nay đoạn đường từ nhà ông 
Đào Xuân Cường, thôn Khe Quạt đến điểm 
đầu cầu Khe Quạt, vì đoạn đường này trước 
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đây có cống thoát nước, sau thi công xong 
đường 151 không làm trả lại cống thoát 
nước dẫn đến mưa lũ thường xuyên bị đất 
đá trôi tràn lên mặt đường khó khăn cho 
việc đi lại và ảnh hưởng đến kết cấu mặt 
đường. Vậy đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ 
đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Hạt 
bảo dưỡng đường bộ, Ban quản lý đường 
151 xem xét đặt lại cống thoát nước.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng nghiên cứu, trả lời như sau:

Trên cơ sở phản ánh của cử tri, UBND 
tỉnh đã yêu cầu Sở GTVT - XD chỉ đạo 
các đơn vị có liên quan phối hợp với chính 
quyền địa phương rà soát, kiểm tra, cụ thể 
như sau:

- Đoạn rãnh thoát nước đoạn đường từ 
nhà ông Đào Xuân Cường, thôn Khe Quạt 
đến điểm đầu cầu Khe Quạt thuộc tuyến 
đường tỉnh 151C. Hiện tại, hệ thống thoát 
nước đoạn tuyến từ vị trí cầu chui đường cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Khe Quạt đảm 
bảo thoát nước. Tuy nhiên, khi có mưa lớn, do 
nước từ cống chui và rãnh dọc của đường cao 
tốc chảy dồn vào rãnh thoát nước dọc của 
Tỉnh lộ 151C, gây úng ngập cục bộ.

- Phương án xử lý: Trước mắt, yêu cầu 
Sở GTVT - XD chỉ đạo nhà thầu bảo trì tăng 
cường kiểm tra, khơi thông kịp thời cống 
rãnh trên Tỉnh lộ 151C để đảm bảo thoát 
nước, đặc biệt là khi trời mưa. Đồng thời, 
yêu cầu Sở GTVT - XD chỉ đạo xây dựng 
mở rộng rãnh dọc trên Tỉnh lộ 151C để thu 
gom nước từ rãnh dọc của đường cao tốc 
chảy vào và dẫn về cầu Khe Quạt.

14. Cử tri xã Tân An, huyện Văn Bàn 
phản ánh: Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh đã 
ban hành văn bản số 1814/UBND-QLĐT chỉ 
đạo về việc phân luồng giao thông để thi 
công sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và 
công trình đường giao thông đoạn Km92 
- Km101 QL.279 (đoạn nút giao IC16 - 
cầu Khe Lếch). Tuy nhiên, hiện nay tuyến 
đường QL 279 đoạn đường từ Khe Lếch ra 
nút giao IC 16 lượng xe đầu kéo, rơ móc 

(xe 4 trục) chở quặng sắt, cao lanh với mật 
độ giao thông lớn ảnh hưởng đến tiến độ 
thi công sửa chữa, nâng cấp mặt đường và 
nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 
Đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo CSGT, 
TTGT và ngành chuyên môn ngăn chặn, 
xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo 
an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho 
người dân khi tham gia giao thông.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng nghiên cứu, trả lời như sau:

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt 
đường và công trình đường giao thông đoạn 
Km92 - Km101 QL.279 (đoạn nút giao IC16 
- cầu Khe Lếch) được Tổng cục đường bộ 
Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa, dự án 
khởi công tháng 5/2019 và đến nay đã cơ 
bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong quá trình thi công, Tổng Cục 
đường bộ Việt Nam có công văn số 2532/
TCĐBVN-ATGT ngày 26/4/2019 về việc 
phân luồng giao thông phục vụ thi công 
sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường công 
trình đoạn Km92 - Km101 QL279 tỉnh Lào 
Cai; theo đó: Cấm xe tải từ 4 trục trở lên 
lưu thông trên quốc lộ 279, đoạn Km92 - 
Km101 (đoạn nút giao IC16- Cầu Khe 
Lếch). UBND tỉnh đã yêu cầu Sở GTVT - 
XD đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ cắm 
biển cấm xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông 
trên đoạn tuyến này, đồng thời chỉ đạo lực 
lượng Thanh tra giao thông thường xuyên 
kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện từ 4 
trục trở lên lưu thông trên đoạn tuyến này. 

Ngày 01/7/2019 Tổng cục đường 
bộ Việt Nam tiếp tục có văn bản số 4192/
TCĐBVN-ATGT về việc phân luồng giao 
thông ở đoạn tuyến trên trong đó “Cấm xe 
tải có khối lượng hàng hóa chuyên chở cho 
phép tham gia giao thông  trên 2,5 tấn (trừ 
xe con và xe khách) lưu thông trong khung 
giờ từ 6h00’ đến 19h00’ hàng ngày trên 
QL279 đoạn Km92- Km 101 (Từ IC 16 đến 
cầu Khe Lếch) trong thời gian phân luồng 
giao thông ”.
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UBND tỉnh đã yêu cầu Sở GTVT - XD 
đã chỉ đạo Thanh tra Sở tích cực phối hợp 
cùng lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm 
tra, xử lý vi phạm ở đoạn tuyến trên. Đến 
thời điểm hiện tại, lực lượng Thanh tra giao 
thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 
đối với 33 trường hợp lưu thông trên đoạn 
tuyến này với lỗi vi phạm “Đi vào đường 
cấm”, dừng đỗ không đúng quy định…; 
tổng số tiền xử lý vi phạm 41.150.000đ; 
tước Giấy phép lái xe có thời hạn 28 
trường hợp.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu 
cầu Sở GTVT - XD và các đơn vị liên quan 
tăng cường phối hợp xử lý nghiêm đối với 
các phương tiện vi phạm trong đoạn đường 
trên đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công 
tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh 
tiến độ thi công đảm bảo chất lượng công 
trình, đảm bảo an toàn cho người tham gia 
giao thông ở đoạn tuyến trên.

15. Cử tri xã Tân Thượng, huyện Văn 
Bàn phản ánh: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 
Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đẩy nhanh 
tiến độ đang thi công 2 km tuyến đường 
Tỉnh lộ 151C Tân Thượng - Cam Cọn (nội 
dung nay đã được UBND tỉnh trả lời báo 
cáo số 166/BC-UBND ngày 11/5/2018) do 
đang thiếu vốn. Đề nghị UBND tỉnh sớm bố 
trí vốn còn thiếu để thi công tuyến đường 
151C với chiều dài khoảng 2 km và khi thi 
công kết hợp với làm rãnh để tránh tình 
trạng xói mòn, ngập úng.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận 
tải - Xây dựng nghiên cứu, trả lời như sau:

Dự án đường Sơn Hà - Cam Cọn 
(Tỉnh lộ 151C) bao gồm 04 gói thầu được 
khởi công năm 2010 đã hoàn thành đưa 
vào sử dụng 03/04 gói thầu. Gói thầu số 
4 đoạn từ Km22 - Km28+320 còn lại 2km 
chưa được nhà thầu thi công hoàn thành 
do nguồn vốn Trung ương bố trí cho dự án 
đã hết.

Ngày 08/5/2019, sau khi cân đối 
nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND tỉnh đã 

có Quyết định số 1248//QĐ-UBND về việc 
phân bổ vốn, kế hoạch vốn tỉnh Lào Cai 
năm 2019 cho dự án. Trên cơ sở kế hoạch 
vốn được giao, Sở GTVT - XD đã chỉ đạo 
Ban QLDA và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 
triển khai thi công và đã hoàn thành xong 
2km mặt đường rải nhựa. Hiện nay, còn một 
số hạng mục như rãnh dọc thoát nước và 
hệ thống ATGT đơn vị đang triển khai thi 
công dự kiến hoàn thành trong thời gian tới.

16. Cử tri xã Văn Sơn, Nậm Dạng, 
huyện Văn Bàn phản ánh: Hiện nay một số 
biển báo ATGT tại các khu vực Trường học, 
chợ, trạm y tế... dọc đường Tỉnh lộ 151 đã 
bị hư hỏng, bổ sung biển báo đường 151B 
(cổng Trường tiểu học Nậm Dạng). Đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý đường bộ 
khảo sát thay thế và bổ sung các biển báo để 
các phương tiện tham gia giao thông giảm 
tốc độ, an toàn cho người và phương tiện.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng nghiên cứu, trả lời như sau:

- Hệ thống biển báo ATGT trên đường 
tỉnh 151: Trong thời gian qua, Sở GTVT - 
XD đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ đã 
tiến hành sửa chữa, thay thế bổ sung một 
số biển báo trên tuyến, trong đó ưu tiên tại 
các vị trí khu vực trường học, dân cư, chợ, 
trạm y tế,… UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT 
- XD tiếp tục chỉ đạo rà soát thay thế, bổ 
sung các biển báo ATGT bị hư hỏng trên 
các tuyến đường để cảnh báo giao thông.

 - Tại vị trí đoạn tuyến qua Trường 
Tiểu học Nậm Dạng thuộc đường tỉnh 151B: 
Thực tế hiện tại đã có biển báo hai đầu cổng 
trường học, tuy nhiên biển báo đặt cảnh 
báo từ xa, không phát huy hết tác dụng. Sở 
GTVT - XD đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường 
bộ cắm bổ sung biển báo trường học (hai 
bên cổng trường tiểu học Nậm Dạng) theo 
như đề nghị của cử tri.

(Kỳ sau đăng tiếp)
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