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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
TRONG 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH LÀO CAI 

HÀ THỊ THIỆP 
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Trong mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh 
Lào Cai, HĐND tỉnh luôn xem xét ban 

hành những quyết sách quan trọng để thực 
hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, 
cùng với hệ thống chính trị đưa nghị quyết 
của Đảng bộ tỉnh cũng như nghị quyết của đại 
hội Đảng toàn quốc vào cuộc sống; thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ưu tiên 
đầu tư cho vùng nông thôn, vùng cao, người 
nghèo, cận nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu 
số sống ở vùng khó khăn phát triển và nâng 
cao cuộc sống.

Về tổ chức, khi chia tách tỉnh Hoàng Liên 
Sơn thành 02 tỉnh Lào Cai và Yên Bái, HĐND 
tỉnh Lào Cai có 53 đại biểu; trải qua 6 nhiệm 
kỳ hoạt động của HĐND, trong mỗi nhiệm kỳ 
HĐND tỉnh đều được bầu số đại biểu ổn định 
từ 48 đến 56 đại biểu; đại biểu HĐND tỉnh mỗi 
khóa được cơ cấu cơ bản đầy đủ các thành 
phần dân tộc, có đại biểu tái cử, đại biểu mới 
tham gia, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu đại diện cho 
các doanh nghiệp và đạt tỷ lệ đại biểu nữ theo 
quy định của Bộ chính trị. HĐND tỉnh từ khi tái 
lập bầu Bí thư, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy 
kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh hoặc Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch HĐND chuyên trách tham gia Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên đã tăng cường 
được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với 
hoạt động của HĐND. HĐND tỉnh bầu các Ban 
HĐND, trong mỗi nhiệm kỳ, các Ban HĐND 
tỉnh đều bố trí đại biểu hoạt động chuyên trách. 
Ngay sau khi tái lập (1991), HĐND tỉnh đã 
khẩn trương bắt tay vào thực hiện vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 
Ngày 11/01/1992, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Lào Cai lần thứ X được tổ chức. Thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong nhiệm 
kỳ đầu tiên sau khi tái lập tỉnh, HĐND tỉnh đã 
ban hành nhiều cơ chế, chính sách thực hiện 

có hiệu quả mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh đề ra. Các nghị quyết đã bám sát tình 
hình thực tế địa phương, để hướng tới mục tiêu 
ổn định trước mắt và lâu dài như: Công tác đảm 
bảo khẩn chương có kế hoạch để quy hoạch 
và xây dựng đô thị; công tác đảm bảo ổn định 
ngay từ ngày đầu tập kết. Trong những nhiệm 
kỳ kế tiếp, HĐND tỉnh đều bám sát Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa để ban hành cơ 
chế, chính sách phù hợp với mục tiêu và đảm 
bảo nguyên tắc vừa giải quyết khó khăn trước 
mắt vừa định hướng lâu dài, đảm bảo phù hợp 
với từng giai đoạn phát triển, thực hiện cân đối 
ngân sách địa phương, để hỗ trợ xây dựng cơ 
sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng cao; hỗ trợ 
đồng bào các dân tộc thiểu số sống ở vùng 
khó khăn được tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, 
được thuận lợi trong khám chữa bệnh và học 
tập, nâng cao văn hóa tinh thần. Việc ban hành 
nghị quyết của HĐND tỉnh mỗi khóa đều đảm 
bảo nguyên tắc kế thừa, chuyển giao và ban 
hành mới theo hướng linh hoạt, thúc đẩy phát 
triển của xã hội, điển hình như nhiệm kỳ 2000 
- 2005, HĐND tỉnh ban hành 41 nghị quyết; 
nhiệm kỳ 2006 -2011 ban hành 193 nghị quyết; 
nhiệm kỳ 2016 -2021 ban hành 109 nghị quyết 
về các cơ chế, chính sách; các nghị quyết về 
chính sách do HĐND tỉnh ban hành được hỗ 
trợ đồng bộ trên các lĩnh vực. Đồng thời nâng 
cao trách nhiệm của Thường trực, các Ban, Tổ 
đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong giám sát 
việc thực hiện nghị quyết đã ban hành và giám 
sát việc thực hiện các Đề án của Trung ương 
và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành trong 
mỗi nhiệm kỳ. Hoạt động giám sát của Thường 
trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND được đổi 
mới theo hướng ngày càng hiệu quả thiết thực, 
thông qua giám sát có nhiều ý kiến, kiến nghị 
với các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn cho 
cơ sở, đơn vị, địa phương.  
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Từ hoạt động của HĐND tỉnh trong mỗi 
giai đoạn, trong đó có việc thực hiện các cơ 
chế, chính sách của HĐND đã quyết định chi 
ngân sách địa phương cùng với ngân sách đầu 
tư của Trung ương để từng bước xây dựng tỉnh 
Lào Cai không ngừng phát triển; thực hiện đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ trung tâm tỉnh 
lỵ đến vùng nông thôn, đặc biệt là 
các xã vùng cao không ngừng thay 
đổi, phát triển vượt bậc. Điển hình 
như trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã 
chi nguồn kinh phí trên 5.290.000 
triệu đồng để đầu tư xây dựng và 
hỗ trợ người dân, trong đó nguồn 
ngân sách trung ương 2.560.000 
triệu đồng; nguồn ngân sách địa 
phương 2.730.000 triệu đồng, tăng 
gấp gần 2 lần so với tổng nguồn 
vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 
1992 -19951, đưa tỉnh Lào Cai phát 
triển toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực, là tỉnh phát triển của khu vực 
Tây Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế hàng năm đều đạt ở mức cao, 
bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 
10,02 %/năm, tăng gần hai lần so 
với giai đoạn 1996 - 20002. GRDP bình quân 
đầu người tăng từ 43,7 triệu đồng/người năm 
2015 lên 77 triệu đồng năm 2020, đứng thứ 2 
các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, ngang 
bằng mức bình quân chung cả nước; cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất công 
nghiệp đạt bình quân 15,2%/năm. Kết cấu hạ 
tầng có bước phát triển vượt bậc, có các tuyến 
đường kết nối với các tỉnh khu vực, đặc biệt là 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các tuyến 
đường nội thị, đường tỉnh lộ, đường giao thông 
kết nối giữa các huyện, các xã đến các thôn 
bản được thông suốt. 100% xã có hạ tầng viễn 
thông, công nghệ thông tin; trên 99% thôn có 
điện lưới quốc gia, 97% hộ dân được sử dụng 
điện lưới quốc gia; 95% hộ dân nông thôn được 
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Diện mạo 

1. Giai đoạn 1992 -1995 tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.674 
tỷ đồng.
2. Giai đoạn 1996 -2000 Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 
5,8%/năm;

nông thôn thay đổi nhanh, Chương trình xây 
dựng nông thôn mới, được triển khai thực hiện 
từ năm 2011, đến năm 2020 bình quân đạt 15 
tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 54/127 xã hoàn thành 
nông thôn mới, bằng 42,5% tổng số xã. Cơ 
cấu kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 chuyển dịch 
đúng hướng theo hướng, giảm tỷ trọng ngành 

nông, lâm nghiệp từ 70,9% năm 1991 xuống 
còn 12,2% năm 2020; tăng tỷ trọng các ngành 
công nghiệp xây dựng từ 28,1% năm 1991 lên 
lên 45,3% năm 2020 tăng 14,48%; dịch vụ từ 
13,2% năm 1991 lên 42,5% năm 2020. Nông 
nghiệp, nông thôn được tập trung thực hiện tái 
cơ cấu kinh tế, nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao được phát triển; giá sản phẩm thu 
hoạch trên 01 ha đất canh tác đạt 80 triệu đồng 
năm 2020, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015; 
giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao mới được thực hiện trong những năm gần 
đây nhưng đã phát triển mạnh cả về diện tích 
và năng xuất, sản lượng đạt 260 triệu đồng/
ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 
2020 đạt 340.000 tấn, tăng 225.456 tấn so với 
năm 19913. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%, tăng 

3. Năm 1991 đạt 114.544 tấn;

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh khảo sát tại xã Vĩnh Yên (Bảo Yên). 

Ảnh: Hoàng Linh
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23,6% so với năm 20004. Từ các chính sách 
của HĐND tỉnh trong mỗi nhiệm kỳ đã góp 
phần đưa khu vực nông thôn và các xã vùng 
cao phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 9,5 
nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,72 lần so với năm 
2015 và tăng 28,7 lần so với năm 19955. 

Các hoạt động Giáo dục và đào tạo, đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học được 
phát triển đồng bộ, trong mỗi giai đoạn cùng 
với các chính sách đầu tư của Trung ương 
thông qua các Chương trình giảm nghèo bền 
vững, Chương trình 135, Nghị quyết 30a…
HĐND tỉnh ban hành cơ chế sử dụng ngân 
sách địa phương để xây dựng nhà bán trú cho 
học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên và 
ban hành nhiều chính sách hỗ trợ học sinh tại 
các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu số có cơ hội đến trường học, 
góp phần duy trì vững chắc phổ cập giáo dục 
Tiểu học và phổ cập Trung học cơ sở, phổ cập 
trẻ mầm non 5 tuổi và nâng cao chất lượng 
công tác xóa mũ chữ, giáo dục tiếp tục sau 
khi biết chữ. Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức 
sức khỏe nhân dân, chính sách của HĐND tỉnh 
đã cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung 
ương, đảm bảo người nghèo, cận nghèo, đồng 
bào dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn 
được hưởng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. Lĩnh vực an sinh xã hội được thực hiện 
tốt, HĐND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ 
trọng tâm, trọng điểm cho các xã nghèo, xã 
lõi nghèo để phát triển kinh tế, điển hình như 
Nghị quyết đặc thù cho huyện Si Ma Cai thực 
hiện giảm nghèo, giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ 
mỗi xã 2 tỷ/năm để đầu tư phát triển kinh tế, từ 
việc thực hiện Nghị quyết đã tạo điều kiện cho 
người dân có cách làm mới, tư duy hiệu quả và 
đưa huyện Si Ma Cai là huyện vùng cao duy 
nhất không còn xã lõi nghèo. Nghị quyết hỗ trợ 

4. Năm 2000 tỷ lệ che phủ rừng đạt 32,4% (năm 1995 
đạt 23%);
5. Năm 1995 thu ngân sách toàn tỉnh đạt 273, 6 tỷ đồng

lãi xuất thông qua vay vốn tại các huyện nghèo 
và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao; Nghị quyết 
về Ủy thác ngân sách địa phương cho vay vốn 
đối với các xã lõi nghèo của tỉnh; nghị quyết 
về chính sách khuyến khích phát triển sản 
xuất nông lâm nghiệp, trong đó ưu tiên cho hộ 
nghèo, cận nghèo được thực hiện các dự án hỗ 
trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, 
để hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo…Từ hoạt 
động của HĐND tỉnh đã góp phần đưa tỷ lệ 
giảm nghèo trong mỗi giai đoạn đạt mục tiêu 
nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Khi mới 
tái lập tỉnh (năm 1991), tỷ lệ đói nghèo của 
Lào Cai trên 50%, trong đó tỷ lệ đói là 31%. 
Đến năm 1995, tỷ lệ nghèo còn khoảng 33,8%, 
trong đó tỷ lệ đói là 15%. Đến nay không còn 
hộ đói và tỷ lệ giảm nghèo từ 34,3% năm 2016 
xuống còn 8,46% năm 2020. Công tác phòng, 
chống tệ nạn xã hội được triển khai quyết liệt, 
đồng bộ; an ninh, quốc phòng được giữ vững; 
khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy.

Hoạt động của HĐND tỉnh sau 30 năm 
(1991 - 2020) vừa đảm bảo được tính kế thừa, 
liên tục, chuyển giao và phát huy được sự 
sáng tạo trong mỗi nhiệm kỳ; thể hiện được 
trách nhiệm cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương, hoạt động đại diện cho ý chí, nguyện 
vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để có 
được thành quả đó, trong mỗi nhiệm kỳ HĐND 
đã phát huy vai trò tiên phong đi đầu của 
Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và 
đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát, khảo 
sát, thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. 
Các việc làm của đại biểu HĐND tỉnh đều gắn 
với cơ sở, thôn bản; thăm nắm tâm tư, nguyện 
vọng cử tri để xem xét, ban hành chính sách 
phù hợp, phát huy hiệu quả thực tiễn; đồng thời 
qua hoạt động có nhiều ý kiến, kiến nghị với 
các cấp, các ngành để tháo gỡ các khó khăn 
cho cơ quan, đơn vị, cơ sở, người dân; đề nghị 
cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, 
bức xúc của người dân và giám sát các việc 
làm đó. 

                        H.T.T 
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KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG HĐND
HOÀNG NGHĨA TÙNG 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV

Chất lượng hoạt động của HĐND được 
quyết định và chịu sự ảnh hưởng, tác 

động rất lớn từ nhiều nhiệm vụ khác nhau; trong 
đó có công tác chuẩn bị nội dung, chương trình 
kỳ họp của HĐND. Để có nội dung kỳ họp chất 
lượng, hiệu quả không thể không nhắc tới kết 
quả việc tổ chức thực hiện các cuộc giám sát; 
việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ 
họp và nhất là sự gắn kết, hài hòa trong mối 
quan hệ  công tác của Văn phòng HĐND và 
Văn phòng UBND. Với kinh nghiệm trong 20 
năm công tác vừa là tham mưa tổng hợp cho 
Thường trực, các Ban HĐND, vừa trực tiếp là 
lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, 
tôi xin nêu lên một số kinh nghiệm nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động của HĐND như sau:

Về hoạt động giám sát
Điểm mấu chốt trong hoạt động giám sát 

là việc lựa chọn nội dung giám sát; lựa chọn 
đúng, trúng là lựa chọn đó phải bám sát vào 
những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà xã hội, cử 
tri quan tâm; phù hợp với yêu cầu cần thiết 
thực hiện tại thời điểm tổ chức kỳ họp, phù 
hợp với cơ chế chính sách của Trung ương và 
địa phương. 

Lựa chọn đúng đơn vị, địa phương đến 
giám sát phù hợp với nội dung cần giám sát, 
sao cho vừa mang tính đại diện, vừa mang tính 
bao quát để tiếp thu được nhiều ý kiến kiến 
nghị trong hoạt động giám sát. 

Thời điểm thực hiện giám sát cũng là một 
nội dung quan trọng vì nó phải phù hợp với thời 
điểm cần giải quyết vấn đề, những nội dung 
kiến nghị đó đơn vị, địa phương được giám sát 
có đủ thời gian thực hiện, giải quyết có hiệu 
quả và thỏa mãn được yêu cầu của cử tri, xã 
hội tại chính đơn vị, địa phương đó. 

Trong quá trình giám sát tại đơn vị, địa 
phương cần có phương pháp làm việc, đặt vấn 

đề sao cho gọn, tập trung thẳng vào nội dung 
cần giám sát và đặc biệt phải chú trọng tới trình 
độ, nhận thức của người dân, cán bộ từng địa 
phương, đơn vị đến giám sát nhất là tại vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chú trọng nhiều vào việc khảo sát thực 
tế, phỏng vấn người dân trước khi lắng nghe 
các ý kiến, các báo cáo của đơn vị, địa phương 
để có kết luận sát đúng, được quan tâm thì 
kiến nghị đó mới thực hiện có hiệu quả trong 
thực tiễn.

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình 
Nghiên cứu kỹ nội dung các báo cáo, quan 

tâm nhiều hơn vào những nhận định đánh giá 
về ưu điểm, những tồn tại và nguyên nhân đề 
cập trong báo cáo; đối chiếu với quá trình khảo 
sát, giám sát để đưa ra quan điểm thẩm tra của 
các Ban HĐND, làm rõ hơn hoặc còn có ý kiến 
khác nhau trong báo cáo của UBND tình tại kỳ 
họp; cần rút ra những vấn đề thông qua hoạt 
động giám sát, khảo sát trong thực tế, những 
vấn đề nổi cộm trong hoạt động tiếp xúc cử tri 
để thấy được bằng “hai mắt”, nghe được bằng 
“hai tai” nhằm đưa đến những nhận định đánh 
giá, ý kiến thuận chiều hoặc trái chiều sát với 
thực tế, hợp lòng dân để qua báo cáo thẩm 
tra trình bày tại kỳ họp mà đơn vị, địa phương 
đến giám sát cảm thấy hài lòng, tâm phục 
khẩu phục và nghiêm chỉnh thực hiện; đối với 
các tờ trình đề nghị tập trung cơ bản vào nội 
dung sự cần thiết ban hành văn bản, nội dung, 
tính pháp lí của văn bản và các căn cứ có liên 
quan… để thẩm tra.

Hoạt động của Văn phòng HĐND và mối 
quan hệ với Văn phòng UBND 

Đây là một nội dung rất quan trọng nhằm 
đảm bảo cho Thường trực HĐND, các Ban 
HĐND có đầy đủ thông tin, đảm bảo thời gian 
để thẩm tra các báo cáo, tờ trình. Cần chú 
trọng tới những nội dung chủ yếu sau đây:
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Chất lượng hoạt động của đội ngũ chuyên 
viên tổng hợp giúp việc cho Thường trực 
HĐND, chuyên viên trực tiếp giúp việc cho 
các Ban của HĐND có ý nghĩa hết sức quan 
trọng, đóng góp phần lớn vào việc thực hiện 
nhiệm vụ cũng như hoạt động của HĐND. Đội 
ngũ chuyên viên trước mỗi kỳ họp, hoạt động 
khảo sát, giám sát cần có sự chuẩn bị các 
điều kiện, tìm tòi tài liệu, trao đổi thông tin và 
có mối quan hệ giữa các chuyên viên thuộc 
Văn phòng HĐND nhất là với chuyên viên Văn 
phòng UBND có liên quan đến chức năng, 
nhiệm vụ của chính mình đảm nhận. Nhiệm vụ 
tham mưa giúp việc của chuyên viên HĐND 
có tính đặc thù rất khác so với đội ngũ chuyên 
viên của Tỉnh ủy, UBND và các ngành có liên 
quan, chuyên viên HĐND cần phải có kỹ năng 
tổng hợp trên mọi lĩnh vực, thẩm phải hiểu rõ 
thế nào là giám sát, thế nào là thành tra, kiểm 
tra để tham mưu cho đúng, trúng và thực hiện 
đúng chức năng nhiệm vụ của HĐND. Trong 
hoạt động giám sát, các cuộc họp có liên quan 
cần biết lắng nghe để chọn lọc và ghi chép 

các ý kiến nhất là các kết luận của lãnh đạo để 
tham mưu, hoàn thiện các nội dung báo cáo; 
Chuyên viên giỏi có năng lực là những chuyên 
viên biết chọn lựa, tham mưa đúng ý định của 
lãnh đạo cũng như biết chọn lọc những vấn đề 
trước khi hoàn thiện báo cáo giám sát, thẩm 
tra, nghị quyết trình tại kỳ họp.

Mối quan hệ giữa lãnh đạo Văn phòng 
HĐND với Văn phòng UBND trong công tác 
chuẩn bị báo cáo, tờ trình, nội dung kỳ họp... 
có chất lượng, nhanh hay chậm có tính quyết 
định đến chất lượng việc chuẩn bị các dự thảo 
báo cáo, tờ trình để các Ban nghiên cứu thẩm 
tra trình Thường trực HĐND cho ý kiến trước 
khi các Ban ký ban hành; Đây là một nội dung 
luôn là vấn đề mà trước mỗi kỳ họp đều tồn tại, 
chưa có biện pháp khắc phục triệt để (thường 
tài liệu chuyển đến chậm, thời gian không đảm 
bảo, chuẩn bị nội dung còn sơ sài nên phải sửa 
chữa nhiều lần, việc nhanh hay chậm vướng 
mắc nguyên nhân thường do có những chỉ tiêu, 
nội dung, các chính sách trước khi thông qua 
HĐND nhất thiết cần có ý kiến của Thường trực 
Tỉnh ủy, nhất là phải thông qua hội nghị Ban 
chấp hành Tỉnh ủy); về nội dung này rất cần 
được quan tâm cho ý kiến sớm hơn và trước khi 
các Ban thẩm tra.

Chọn Ban tham gia vào cấp ủy
Vai trò của Đảng có ý nghĩa vừa là công 

tác chỉ đạo nhưng còn có ý nghĩa quyết định 
nâng cao vị thế của Thường trực HĐND, các 
Ban HĐND; Quyết định đến thẩm quyền, chức 
năng trong hoạt động của HĐND. Với tình hình 
thực tế hiện nay đối với Thường trực HĐND đã 
được chú trọng quan tâm, đã đủ quyền và lực 
tuy nhiên đối với các Ban của HĐND cần được 
chú trọng xem xét và quan tâm nhiều hơn nữa 
để hoạt động của HĐND ngày càng có chất 
lượng và hiệu quả, thỏa mãn yêu cầu nguyện 
vọng của nhân dân.

H.N.T

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát 
về y tế tại cơ sở. 

Ảnh: Hoàng Linh
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Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề 
của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

ĐINH THỊ KIM THU
Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND đã xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả 
giải quyết các kiến nghị sau giám sát; đồng thời Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND (theo 
lĩnh vực được phân công) có trách nhiệm thẩm tra việc giải quyết này. Đây là một trong những giải 
pháp được đưa ra trong Nghị quyết HĐND tỉnh về quy trình hoạt động giám sát của HĐND các cấp 
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban và các 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương và Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND, nhiệm kỳ 
2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên có quy định về 
hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; thực 
hiện quy định này, hàng năm Thường trực và các 
Ban HĐND đã phối hợp tổ chức các cuộc giám 
sát chuyên đề và thường xuyên đôn đốc, giám 
sát việc UBND tỉnh, các ngành, địa phương thực 
hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của 
HĐND tỉnh. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 
HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề với 
các nội dung gồm: Đánh giá hiệu quả Chương 
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới và việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới 
đối với các xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về 
trước; việc chấp hành pháp luật trong quản lý và 
sử dụng quỹ đất công; việc thực hiện chính sách 
pháp luật trong công tác dạy nghề và giải quyết 
việc làm; việc chấp hành pháp luật trong quản 
lý và thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn 
vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất; việc thực 
hiện cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, 
sử dụng biên chế, tài chính của các đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

Sau giám sát các chuyên đề trên, Thường 
trực HĐND tỉnh đều trình HĐND tỉnh ban hành 
Nghị quyết về kết quả giám sát, đề nghị UBND 
tỉnh có trách nhiệm xem xét, chỉ đạo các ngành, 
các cấp giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp 
HĐND tỉnh. Qua giám sát cho thấy, sau khi nhận 
được báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết về 
kết quả giám sát của HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã 
tiếp thu 100% kiến nghị của Đoàn giám sát và 
chỉ đạo, giao các cấp, các ngành có liên quan 
xem xét giải quyết, trả lời theo quy định. Về cơ 
bản việc trả lời và giải quyết kiến nghị sau giám 

sát của HĐND tỉnh được các cơ quan chức năng 
quan tâm xem xét; đa số các kiến nghị được trả 
lời, giải quyết và báo cáo HĐND, Thường trực 
HĐND tỉnh theo quy định. Việc thực hiện các 
kiến nghị sau giám sát đã góp phần nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực 
được giám sát như:

 Chương trình xây dựng nông thôn mới được 
triển khai quyết liệt, mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở. 
Sau giám sát của HĐND tỉnh, với các kiến nghị 
kịp thời và phù hợp đã được UBND tỉnh tiếp thu, 
triển khai chỉ đạo thực hiện; đã thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc; triển khai nghiêm túc, chủ động và 
sáng tạo trong việc bố trí nguồn lực thực hiện 
các cơ chế chính sách của trung ương, của địa 
phương, đồng thời lựa chọn 05 nhiệm vụ trọng 
tâm để tập trung chỉ đạo, phát động các phong 
trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi sâu rộng ở các 
cấp, các ngành và sự vào cuộc tích cực của 
nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đời sống của 
người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ 
rệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội 
ngày càng được đảm bảo, dân chủ ở cơ sở được 
phát huy; phong trào “Lào Cai xây dựng nông 
thôn mới và giảm nghèo bền vững” đã và đang 
trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên khắp 
các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 55 xã 
về đích nông thôn mới (huyện Bảo Thắng, Văn 
Bàn mỗi địa phương 10 xã, huyện Si Ma Cai 6 
xã, thành phố Lào Cai 6 xã, huyện Bát Xát 6 xã, 
huyện Bảo Yên 5 xã, huyện Bắc Hà 5 xã, huyện 
Mường Khương 4 xã, thị xã Sa Pa 3 xã).  

Công tác quản lý quỹ đất công được chú 
trọng, triển khai thực hiện đồng bộ. Sau giám 
sát của HĐND tỉnh, các kiến nghị kịp thời và 
phù hợp đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo 
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thực hiện tích cực với sự vào cuộc quyết liệt của 
các cấp, các ngành, đến nay toàn bộ quỹ đất 
công trên địa bàn tỉnh đã được thống kê, quản lý 
chặt chẽ, các điểm nóng về cơ bản đã được giải 
quyết, công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất 
được thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời, UBND 
tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng 
chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
cho từng giai đoạn cụ thể; tăng cường công tác 
chỉ đạo, thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám 
sát đối với các ngành, các địa phương, chấn 
chỉnh kịp thời các tồn tại phát sinh, xử nghiêm 
các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu 
trách nhiệm trong công tác quản lý 
quỹ đất công. Tập trung rà soát, giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc về 
cơ chế, chính sách, công tác quản lý 
quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt 
bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu 
đất đai; kiện toàn tổ chức, bộ máy quản 
lý đất đai ở các cấp; chú trọng công 
tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ 
trong công tác quản lý đất đai nhằm 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 
về tăng cường quản lý các dự án đầu 
tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 
có sử dụng đất, UBND tỉnh tích cực 
chỉ đạo và các cấp, các ngành cũng 
đã chủ động tổ chức thực hiện nhiều 
nội dung, qua đó nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước đối với các các dự 
án sử dụng vốn ngoài ngân sách trong lĩnh vực 
nông lâm nghiệp và xây dựng hạ tầng đô thị. 
Đã tăng cường hoạt động giám sát đầu tư; hỗ 
trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh; xử lý kịp thời các chủ đầu tư 
không báo cáo giám sát đầu tư; rà soát các dự 
án đã được thanh tra, kiểm tra, nhất là các dự 
án không hiệu quả, chậm, không triển khai để 
xử lý theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó 
còn một số nội dung mang tính lâu dài và liên 
quan đến nguồn lực đầu tư cần tiếp tục triển 
khai thực hiện trong thời gian tiếp theo như xây 
dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu 
đất đai; cân đối nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trong 
lĩnh vực nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm đất 
rừng của các hộ dân; ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp; truy thu tiền thuê 
đất, tiền sử dụng đất đối với các dự án nông 
nghiệp... các nội dung này, UBND tỉnh đã đưa 

vào kế hoạch để tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa 
phương tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc 
thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ 
quan có thẩm quyền còn có hạn chế như: Việc 
theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết 
luận, kiến nghị sau giám sát có lúc, có nội dung 
chưa thực sự quyết liệt, nên vẫn còn một số vấn 
đề bất cập, còn tồn tại chậm được giải quyết, 
gây bức xúc trong đời sống xã hội; việc tiếp tục 
xem xét, giải quyết thực hiện đối với những nội 
dung trả lời sẽ triển khai trong thời gian tới thì 

chưa được chú trọng xem xét và chưa có báo 
cáo. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kiến 
nghị sau giám sát, trên cở sở ý kiến thẩm tra 
của các Ban, ý kiến đánh giá của các đại biểu 
HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đã kiến 
nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các 
kiến nghị do Đoàn giám sát chuyển đến mà 
hiện nay chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng 
thời, để hoạt động giám sát của HĐND thực sự 
đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các kiến nghị 
sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, các 
cơ quan chịu sự giám sát tiếp thu, thực hiện 
kịp thời các kết luận, kiến nghị sau giám sát; 
Thường trực HĐND tỉnh xác định các giải pháp 
cần thiết, đó là: Chú trọng việc xem xét, lựa 
chọn nội dung giám sát phù hợp với tình hình 
thực tiễn của địa phương để đảm bảo tính khả 
thi; quá trình giám sát cần đánh giá đúng những 

Quang cảnh một buổi giám sát của HĐND tỉnh.
Ảnh: Kim Thu

(Xem tiếp trang 13)
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LÀO CAI CHÚ TRỌNG CỦNG CỐ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH

                           THANH TRÚC
Xác định công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh là yếu tố quan trọng để 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; những năm qua, tỉnh 
Lào Cai đã chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể 
các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có trình độ, năng lực, phẩm chất 
đạo đức, đáp ứng yêu cầu việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XV đề ra trong giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. 

Thực hiện chỉ đạo của 
Trung ương, Tỉnh ủy đã 

chỉ đạo và ban hành các Kế hoạch 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập... 
Theo đó, toàn tỉnh đã tiến hành 
sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 
các cơ quan khối Đảng, đoàn thể 
giảm được 37 đơn vị, đầu mối trực 
thuộc (trong đó giảm 29 đơn vị, 
đầu mối hành chính; giảm 08 đơn 
vị, đầu mối sự nghiệp); các huyện, 
thành phố đã cơ bản thực hiện sắp 
xếp bí thư huyện ủy, thành ủy đồng thời là chủ 
tịch HĐND cấp huyện (đã thực hiện tại 08/09 
huyện, thành phố), đến nay do thực hiện kế 
hoạch luân chuyển cán bộ để sắp xếp, chuẩn 
bị nhân sự trước Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 
2020 - 2025, không còn bí thư huyện, thị, thành 
ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện. Đối 
với khối nhà nước, đã thực hiện giảm 182 đơn vị, 
đầu mối (trong đó giảm 36 đơn vị, đầu mối hành 
chính; giảm 146 đơn vị, đầu mối sự nghiệp); 
bên cạnh đó, thực hiện việc thí điểm đổi mới 
tuyển chọn lãnh đạo quản lý, tỉnh đã tổ chức 20 
cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý (03 
chức danh diện Ban Thường vụ, Thường trực 
Tỉnh ủy quản lý, 01 chức danh thuộc diện UBND 
tỉnh quản lý, 16 chức danh thuộc diện cơ quan, 
đơn vị quản lý). Đối với cấp xã, triển khai thực 
hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ 

tịch HĐND được 106 đơn vị, phó bí thư kiêm 
chủ tịch HĐND 51 đơn vị, 01 đơn vị chủ tịch 
HĐND chuyên trách; Bí thư cấp ủy đồng thời là 
Chủ tịch UBND cấp xã được 07 đơn vị; hiện do 
sắp xếp nhân sự trước đại hội, toàn tỉnh có 45 
bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND, 73 phó bí thư 
đồng thời là chủ tịch HĐND, 09 chủ tịch HĐND 
chuyên trách, 25 xã còn đang khuyết vị trí chủ 
tịch HĐND. Về việc bố trí công an chính quy về 
làm trưởng công an xã, tính đến tháng 6/2020 
toàn tỉnh đã bố trí được đủ cho 130 xã. Ngoài ra, 
tỉnh đã triển khai thực hiện điều chỉnh, sắp xếp 
lại đơn vị hành chính cấp xã, kết quả giảm 12 
xã (số đơn vị cấp xã hiện có là 152); thực hiện 
rà soát, sắp xếp, sáp nhập thôn tổ dân phố đến 
nay toàn tỉnh sáp nhập giảm 627 thôn, tổ dân 
phố (số thôn, tổ dân phố hiện có là 1.578).

Để từng bước xây dựng chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, 

 Ban Pháp chế và các ngành chuyên môn họp thống 
nhất hướng dẫn nghị quyết về sắp xếp những người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Ảnh: TT
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các cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh 
đã triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm phù 
hợp, đúng quy định của trung ương. Đối với 
khối Đảng, đoàn thể đã triển khai ban hành 
danh mục và bản mô tả vị trí việc làm của 11 
ngành theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung 
ương. Đối với khối hành chính nhà nước, UBND 
tỉnh đã phê duyệt bản mô tả, khung năng lực 
của từng vị trí việc làm cho 21 sở, ngành và 09 
huyện, thành phố; đến nay việc tuyển dụng, sử 
dụng công chức đã triển khai thực hiện theo 
đúng tên vị trí việc làm, khung năng lực theo 
yêu cầu; những công chức chưa đáp ứng yêu 
cầu đã thực hiện tinh giản biên chế, chuyển vị 
trí công tác khác phù hợp hoặc cho đi đào tạo, 
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ. Khối các đơn vị sự nghiệp công 
lập, UBND tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc phê 
duyệt đề án vị trí việc làm; còn một số đơn vị 
đang chuyển đổi cơ chế tài chính, sắp xếp kiện 
toàn lại nên tiếp tục rà soát điều chỉnh lại đề 
án, các đơn vị đã được phê duyệt đang tổ chức 
thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng viên 
chức theo đề án. Ở cấp xã, các huyện, thành 
phố đã chỉ đạo triển khai xây dựng đề án vị trí 
việc làm của từng xã, phường, thị trấn theo đề 
án chung của tỉnh, xác định số người làm việc 
ở mỗi vị trí đảm bảo phù hợp về số lượng, trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn ngạch 
công chức; phấn đấu giảm số lượng người làm 
việc ở cấp xã (bao gồm giảm số lượng cán bộ 
thuộc MTTQ và các tổ chức đoàn thể - xã hội, 
công chức thuộc 5 chức danh).

Về thực hiện tinh giản biên chế, với quan 
điểm sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù 
hợp cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, trình độ, năng 
lực, sở trường công việc và đảm bảo hoạt động 
có hiệu lực, hiệu quả, chất lượng; từ đó xác 
định số người do trình độ chuyên môn chưa đạt 
chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang 
đảm nhận và không thể cho đi đào tạo được vì lý 
do tuổi cao. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, 
đơn vị, thẩm định của nghành chuyên môn hồ 
sơ, tính đến hết tháng 6/2020 toàn tỉnh đã thực 
hiện tinh giản được 2.147 người, đạt tỷ lệ 6,41% 
(trong đó nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-
CP là  1.931 người,  nghỉ theo Nghị quyết số 
09/2018/NQ-HĐND là 225 người). Bên cạnh 
đó, đã thực hiện cắt giảm biên chế được 1.889 

chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 3,74% (khối Đảng, đoàn thể 
cắt giảm 116 chỉ tiêu; khối nhà nước cắt giảm 
1.773 chỉ tiêu gồm 174 chỉ tiêu công chức và 
1.599 chỉ tiêu sự nghiệp). Đối với công tác đào 
tạo, bồi dưỡng, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng 
cho 16.379 lượt cán bộ (đào tạo, bồi dưỡng lý 
luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức 
danh 7.358 người; đào tạo lý luận chính trị cho 
4.154 người, bồi dưỡng 3.204 người); đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà 
nước đạt chuẩn và trên chuẩn cho cán bộ, công 
chức được 6.744 người (tiến sỹ 05 người, tổng 
số tiến sỹ của tỉnh hiện nay 16 người; thạc sỹ 
202 người, tổng số thạc sỹ của tỉnh hiện nay là 
1.236 người); đào tạo trình độ đại học cho cán 
bộ chủ chốt cấp xã được 169 người; bồi dưỡng 
kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, công 
chức cấp tỉnh, cấp huyện 2.218 người, cấp xã  
3399 người; bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp 
4.495 người.

Có thể thấy, trong nhiệm kỳ qua việc củng 
cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà 
nước các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã được các cấp ủy 
Đảng, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện 
và hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Công tác 
xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy 
các cơ quan nhà nước được tập trung chỉ đạo 
thực hiện, nhất là đối với địa bàn trọng yếu, vùng 
cao, biên giới. Công tác rà soát, tinh gọn bộ máy 
được định hình, xác định rõ lộ trình thực hiện 
và được các cấp, các ngành tích cực triển khai. 
Công tác tinh giản biên chế được quan tâm chỉ 
đạo, thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức được thực hiện tích cực, đúng đối 
tượng, sát quy hoạch hơn. Cùng với đó là chính 
sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn 
nhân lực được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính 
sách cũ đã khắc phục được tình trạng hỗ trợ đào 
tạo dàn trải, tập trung hỗ trợ đào tạo nhân lực 
cho ngành y tế, khuyến khích cán bộ cơ sở tích 
cực tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc 
theo vị trí, chức danh công tác.

T.T
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Chính sách Khuyến khích phát triển nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp

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

Trong quá trình rà soát đánh giá tình hình 
thực hiện các chính sách của HĐND 

tỉnh Lào Cai đã ban từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 
2021) đến nay, Ban Kinh tế - Ngân sách đã chủ 

trì, phối hợp với Ban Dân tộc khảo sát Nghị quyết 
số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 
tỉnh ban hành Chính sách khuyến khích phát 
triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
(sau đây gọi tắt là NQ12). Công tác khảo sát đã 
được tiến hành qua nghiên cứu báo cáo của các 
huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên 
quan thuộc UBND tỉnh; đi khảo sát thực tế tại 
địa bàn Bắc Hà, Sa Pa; làm việc trực tiếp với sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Kết quả 
khảo sát cho thấy: 

Về kết quả đạt được: Công tác tổ chức 
triển khai NQ12 đã được UBND tỉnh chỉ đạo các 
ngành, địa phương thực hiện đồng bộ từ khâu 
tuyên truyền phổ biến đến việc bố trí các nguồn 
lực. Ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về 
quy trình, điều kiện hỗ trợ. Ngành Nông nghiệp 
đã tích cực vào cuộc bằng nhiều hoạt động thiết 

thực như mở hội nghị triển khai kế hoạch sản 
xuất gắn với tuyên truyền chính sách, đối thoại 
với nông dân, hội thảo, tập huấn…đồng thời 
thường xuyên kiểm tra, theo dõi kết quả thực 

hiện chính sách.
Kết quả hỗ trợ: Theo báo 

cáo của sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, tổng kinh phí 
thực hiện hai năm (2019-2020) 
là 184.206,76 triệu đồng, bằng 
78,7 % dự kiến nguồn lực hàng 
năm. Trong đó: Ngân sách tỉnh: 
40.655 triệu đồng, bằng 43% dự 
kiến nguồn lực hàng năm (hỗ trợ 
phòng chống dịch bệnh, phát triển 
sản phẩm OCOP, nuôi cá lồng); 
Ngân sách Trung ương lồng ghép: 
143.151 triệu đồng, bằng 102% 
dự kiến nguồn lực hàng năm (hỗ 
trợ hợp tác xã, phòng chống dịch, 
đa dạng hóa sinh kế…)

Kết quả bước đầu thực hiện 
các chính sách của NQ12 còn 
khiêm tốn nhưng cũng đã có nhiều 

tác động tích cực đến phát triển nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa, sản phẩm nông 
sản sạch, năng suất và chất lượng cao. Đặc biệt 
đã chủ động được công tác phòng chống dịch 
bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Một số tồn tại, vướng mắc: Công tác triển 
khai đưa NQ12 vào cuộc sống còn chậm, các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chưa ban hành kịp 
thời nên năm 2019 chưa thực hiện hỗ trợ được 
nhiều. Trong số 14 chính sách được ban hành 
mới triển khai thực hiện được 6 chính sách, còn 
8 chính sách chưa thực hiện được. Một số điều 
kiện hỗ trợ đưa ra không phù hợp với điều kiện 
thực tế như quy mô, sở hữu về đất đai, thời 
gian… dẫn đến phát sinh nhiều vướng mắc, khó 
tiếp cận chính sách. Nguồn lực địa phương hạn 
chế, nguồn vốn hỗ trợ lồng ghép, thủ tục phức 
tạp… dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng kế 
hoạch, lập hồ sơ, trình duyệt, giải ngân…

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát chính sách
hỗ trợ chăn nuôi tại doanh nghiệp Anh Nguyên (Bắc Hà)

Ảnh: B.K.H
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Các chính sách khuyến khích phát triển 
nông nghiệp ban hành kèm theo NQ12 là các 
chính sách rất quan trọng, nhằm hướng tới mục 
tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, huy động 
nhiều nguồn lực đầu tư vào sản xuất và chế biến 
nông sản quy mô lớn, chất lượng cao. Với thực 
trạng nêu trên, để những mục tiêu của NQ12 trở 
thành hiện thực, đề nghị UBND tỉnh và các cấp, 
các ngành quan tâm tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc nêu trên, tác giả bài viết đề xuất một 
số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, Tổ chức rà soát đánh giá chi tiết 
tất cả 14 chính sách ban hành kèm theo NQ12, 
những Chính sách đã và đang thực hiện có hiệu 
quả thì tiếp tục nhân rộng, phát huy; những 
chính sách chưa có hiệu quả cần phân tích tìm 
nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục, có 
thể đề nghị HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung cho phù hợp tại Kỳ họp HĐND gần nhất.

Hai là, tập trung giải quyết vướng mắc về 
đất đai, coi đây là mấu chốt quan trọng, quyết 
định cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu huy 
động nhiều nguồn lực đầu tư vào sản xuất và 
chế biến nông sản quy mô lớn, chất lượng cao. 
Cụ thể của giải pháp này là tháo gỡ vướng mắc 
trong tích tụ đất đai, thuê đất sản xuất hiện nay 
không thực hiện được do quy định “phải là đất sở 
hữu hợp pháp” đồng nghĩa với việc người có đất 
phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới 
đươc cho thuê. Tuy nhiên qua khảo sát cho thấy 
hiện nay trên địa bàn tỉnh đa số diện tích đất 
có thể huy động tập trung lại để thực hiện các 
dự án phát triển nông nghiệp đều chưa có giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù các hộ 
đang quản lý sản xuất ổn định, không có tranh 
chấp. Hiện nay đã có một số tổ chức, cá nhân ở 

Sa Pa, Bắc Hà thuê đất của các hộ chưa có giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất để hình thành 
các dự án sản xuất tập trung, công nghệ cao 
rất thành công nhưng không đảm bảo điều kiện 
để hỗ trợ theo NQ12.  Đề nghị sửa đổi quy định 
về đất đai đưa vào thực hiện các dự án sản xuất 
nông nghiệp đảm bảo điều kiện được hưởng hỗ 
trợ theo NQ12 là đất của các hộ đang quản lý, 
được chính quyền địa phương xác nhận hiện tại 
đang sản xuất ổn định, không có tranh chấp. 
Hoặc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và có cơ chế 
đặc thù giao cho sở Tài nguyên và Môi trường 
và UBND cấp huyện khẩn trương hoàn thành 
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho các hộ có đất tham gia vào các dự án phát 
triển nông nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh 
của NQ12 trong một thời gian nhanh nhất có thể.

Ba là, phân cấp mạnh hơn nữa cho cấp 
huyện trong quản lý, phê duyệt và quyết định 
hỗ các nội dung theo NQ12. Hàng năm, UBND 
tỉnh giao kế hoạch nguồn ngân sách cho cấp 
huyện từ đầu năm để cấp huyện chủ động thực 
hiện hỗ trợ theo nhu cầu của từng địa phương, 
chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện theo quy 
định của pháp luật.

Bốn là, đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn lực 
thỏa đáng từ ngân sách địa phương đảm bảo 
nhu cầu để thực hiện các chính sách.  

Thực hiện có hiệu quả NQ12 có ý nghĩa hết 
sức quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, 
đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Việc kiểm 
tra, rà soát kết quả thực hiện, đưa ra các giải pháp 
kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để 
nâng cao hiệu quả của chính sách là rất cần thiết, 
phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

B.K.H

gì cơ quan, đơn vị đã làm tốt, đồng thời chỉ ra 
cụ thể và đánh giá đúng mức những tồn tại, 
hạn chế; khi xây dựng báo cáo cần thực hiện 
phân loại các kiến nghị sau giám sát, đối với 
một số kiến nghị cần khắc phục ngay cần yêu 
cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, những 
kiến nghị đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực 
hoặc nhiều cơ quan phối hợp thực hiện thì tạo 
điều kiện để cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát 

chủ động thực hiện; trước khi ban hành báo 
cáo kết quả giám sát, cần tổ chức phiên họp 
thống nhất các đánh giá, nhận định và để đơn 
vị được giám sát giải trình những vấn đề còn 
chưa thống nhất, còn vướng mắc trong thực 
tiễn; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc trả lời, 
giải quyết đối với các kiến nghị sau giám sát, 
những kiến nghị chưa được thực hiện Thường 
trực HĐND tổ chức hoặc giao cho các Ban, 
các Tổ đại biểu HĐND tiến hành tái giám sát 
nhằm đảm bảo Nghị quyết của HĐND được 
thực hiện nghiêm túc.

Đ.T.K.T

KẾT QUẢ THỰC HIỆN...
(Tiếp theo trang 9)
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ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
NHANH CHÓNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG VÀ PHÁT HUY ĐƯỢC HIỆU QUẢ

NGÔ QUYỀN
Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi 
tắt là chương trình MTQG) đã được Quốc hội phê 
duyệt Đề án tổng thể ban hành Nghị quyết số 
88/2019/QH14 ngày 18/11/2019. Đây là chương 
trình MTQG có tính tổng hợp, dài hơi nhằm phát 
triển kinh tế, xã hội vùng miền núi và đồng bào 

dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách về 
mức sống, thu nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi so với bình quân chung của cả 
nước. Đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản 
đặc biệt khó khăn, đến năm 2030 cả nước cơ 
bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình 
MTQG là: Khai thác tiềm năng, lợi thế của các 
địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã 
hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần 
khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình 
quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn 
đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định 

dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các 
vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, 
đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống 
của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, 
phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân 

tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong 
tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình 
đẳng giới và giải quyết những vấn đề 
cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; 
xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 
vững mạnh, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an 
ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng 
cường khối đại đoàn kết các dân tộc, 
nâng cao niềm tin của đồng bào các 
dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. 
Đề án cũng đề ra các mục tiêu rất cụ 
thể theo từng giai đoạn. Để đảm bảo 
thực hiện Đề án phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 
Quốc hội đã giao Chính phủ bố trí 
tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 
2021 - 2025, tối thiểu là 137.664 tỷ 
đồng, trong đó: Ngân sách Trung 
ương: 104.954 tỷ đồng; Ngân sách 

địa phương: 10.016 tỷ đồng; Vốn tín dụng chính 
sách: 19.727 tỷ đồng; Vốn huy động hợp pháp 
khác: 2.967 tỷ đồng. Căn cứ vào kết quả của 
giai đoạn 2020-2025, Chính phủ sẽ trình Quốc 
hội bố trí nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã ban hành 
Nghị quyết số 120/2020/QH14 về phê duyệt 
chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030. Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ 
ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành Kế 
hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về 

Hội thảo về chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng miền 
núi và DTTS giai đoạn 2020 - 2030 tại Mộc Châu (Sơn La). 

Ảnh: N.Q
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phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021 - 2030. Kế hoạch được ban hành 
nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời 
hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các 
cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/
QH14 đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thống nhất, 
hiệu quả; đồng thời tăng cường sự phối hợp 
giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiến 
hành các hoạt động triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 120/2020/QH14. Thủ tướng Chính phủ 
giao các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
căn cứ quy định tại Nghị quyết số 120/2020/
QH14, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 
tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 
và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, 
khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao 
tại các Phụ lục kèm theo Quyết định 1409/QĐ-
TTg;  Rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm 
quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn 
bản hướng dẫn thực hiện Chương trình theo quy 
định. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng 
kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình 
theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật 
Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan 
đến quản lý, điều hành thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia; Tổ chức công tác kiểm 
tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp trong quá 
trình triển khai, thực hiện Chương trình đảm bảo 
đúng mục tiêu đã được phê duyệt.

Trong nhiều năm, mặc dù tỉnh Lào Cai 
tốc độ tăng trưởng luôn đạt trên 10%/năm, là 
tỉnh phát triển khá của vùng Tây Bắc, nhưng 
Lào Cai vẫn là một tỉnh miền núi còn nhiều 
khó khăn. Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg 
ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, 
xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-
2020, thì tỉnh Lào Cai có 37 xã khu vực 2 và 102 
xã khu vực 3 với 1.007 thôn đặc biệt khó khăn 
(Thời điểm chưa sáp nhập thôn, tổ dân phố, xã, 
phường). Với quyết tâm đưa Lào Cai trở thành 
tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền 
núi phía Bắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban 

hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào 
vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của tỉnh. 
Chính sách đã mang lại hiệu quả to lớn, thay đổi 
diện mạo của nông thôn tỉnh Lào Cai, tỉ lệ giảm 
nghèo hàng năm đạt 5,17%. Tính đến thời điểm 
hiện tại, tổng số hộ nghèo của tỉnh Lào Cai là 
11,46% chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. 
Thời gian qua, một số chính sách do HĐND tỉnh 
ban hành thực hiện chưa thực sự hiệu quả như: 
Chính sách tích tụ đất đai; hỗ trợ lãi xuất vốn 
vay; hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp; 
hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến và bảo quản 
nông sản; Hỗ trợ cơ sở sản xuất cây giống 
nông nghiệp; hỗ trợ phát triển vùng sản xuất 
cây dược liệu; hỗ trợ sản xuất giống vật nuôi... 
Để các chính sách khuyến khích phát triển sản 
xuất nông nghiệp đi vào cuộc sống tạo ra đòn 
bẩy mạnh mẽ tích cực cho sự phát triển vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, 
cần phải có sự vào cuộc của các cấp ủy, chính 
quyền địa phương, sự đồng bộ các giải pháp 
thực hiện, trong đó cần chú trọng các giải pháp 
về quy hoạch vùng nông, lâm, ngư nghiệp, giải 
pháp về nguồn lực (chủ yếu là nguồn vốn) và 
giải pháp về đất đai để tạo thành lực đẩy cho 
nông nghiệp tỉnh Lào Cai phát triển. Tăng cường 
các chính sách hỗ trợ lãi suất cho người dân và 
doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng, hạn 
chế hỗ trợ cho không để phát huy tính tích cực, 
chủ động của người dân. Bên cạnh đó, để tận 
dụng và phát huy tốt nguồn lực của chương trình 
MTQG cần phải có sự đầu tư trọng tâm, trọng 
điểm, cùng với những chính sách thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào khu vực này. 
Muốn vậy việc giải quyết các nút thắt về đất đai 
cần phải được nhanh chóng tháo gỡ để tạo ra 
nguồn lực và sức mạnh cho chính sách. 

Có thể nói, chương trình MTQG phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021-2030 có tính tổng 
hợp, bao quát toàn bộ các chính sách cho miền 
núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu chính 
sách được triển khai thực hiện tốt sẽ là cơ hội để 
người dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số có nhiều cơ hội để phát triển.

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

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát 
tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ảnh: Đỗ Đình Phúc

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát chính sách hỗ trợ nhân lực 
cho hợp tác xã tại Hợp tác xã Mai Anh (Sa Pa) 

Ảnh: Ngô Quyền
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội làm việc
tại UBND huyện Bảo Yên 

Ảnh: Thanh Bình

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát 
tại khu căn cứ cách mạng Cam Đường

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

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Bảo Thắng
Ảnh: Kim Thu

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện 
Nghị quyết 14/NQ-HĐND tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

Ảnh: Kim Thu



Số 09 19

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

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng
Ảnh: Nguyễn Hương

. Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Ảnh: Nguyễn Hương
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ảnh: Ngân Hà

Ảnh: N.H
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CHÍNH QUYỀN CÔNG BỘC CỦA DÂN  
 THS. NGUYỄN VÂN HẬU 

Hiện nay, chúng ta đang nỗ lực đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
theo Nghị quyết TW6 (Khóa XII) của Đảng, gắn 
với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; chuẩn bị tốt nhất cho cuộc 
bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc nghiên cứu, quán 
triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 
dựng chính quyền công bộc của dân phù hợp 
với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong 
giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định trong tiến 
trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, 
hành động, phục vụ; xây dựng Nhà nước pháp 
quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

75 năm trước đây, trong Tuyên ngôn Độc 
lập ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
khẳng định: “Dân ta đã đánh đổ xiềng xích thực 
dân gần 100 năm để xây dựng nên Nhà nước 
Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ 
quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ 
cộng hòa”. Từ đó, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ra đời, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch 
sử dân tộc.

Nhà nước hợp hiến, hợp pháp, hợp lòng dân
Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, 

nước ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến 
với chính thể quân chủ chuyên chế. Sau khi 
Nhật đảo chính Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chủ trương “thành lập chính quyền cách mạng” 
ở các căn cứ địa, các khu giải phóng lúc bấy giờ; 
hình thành các tổ chức Ủy ban Việt minh, Ủy 
ban giải phóng và UBND cách mạng tỉnh, liên 
tỉnh. Đầu tháng Tám năm 1945, Người quyết 
định triệu tập Đại hội Quốc dân ở Tân Trào, quy 
định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban dân tộc 
giải phóng Việt Nam - một tổ chức “tiền Chính 
phủ”, khởi đầu mô hình nhà nước kiểu mới ở Việt 
Nam mang bản chất dân chủ cộng hòa - “Đó là 
một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của 
nước ta.”

Sau Cách mạng tháng Tám, Ủy ban Dân 
tộc giải phóng được cải tổ thành Chính phủ lâm 
thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mời 
thêm một số nhân sĩ tham gia Chính phủ. Điều 

đặc biệt, Chính phủ lâm thời không phải là Chính 
phủ riêng của Mặt trận Việt Minh như có người 
đã lầm tưởng. Cũng không phải là một Chính 
phủ chỉ bao gồm các đại biểu của các chính 
đảng; mà là một Chính phủ quốc gia thống nhất, 
chờ đến ngày được Quốc hội cử ra một Chính 
phủ dân chủ, cộng hòa chính thức. Đó là sáng 
tạo độc đáo của Người nhằm tập hợp sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện 2 mục tiêu 
chiến lược: Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc 
trong điều kiện vận mệnh quốc gia đang bị đe 
dọa bởi “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm.

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, 
Chính phủ lâm thời trịnh trọng ra mắt quốc dân, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc 
lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Ngày 3.9.1945, trong phiên họp đầu tiên 
của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó có nhiệm 
vụ phải tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng 
tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, soạn 
thảo Hiến pháp dân chủ. Ngày 8.9.1945, đúng 
một tuần sau ngày Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Sắc lệnh số 14SL về việc Tổng tuyển 
cử bầu Quốc hội, Sắc lệnh nêu rõ: “Nhân dân 
Việt Nam do quốc dân đại hội thay mặt là quyền 
lực tối cao để ấn định cho nước Việt Nam một 
Hiến pháp dân chủ cộng hòa”.

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 
- nhân tố cấu thành của thể chế dân chủ cộng 
hòa - được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi 
trọng. Sắc lệnh số 63 SL (ngày 22.11.1945) và 
Sắc lệnh số 77 SL (ngày 21.12.1945) quy định 
về tổ chức chính quyền địa phương các cấp (ở 
nông thôn và đô thị) được Người ký ban hành, 
quy định HĐND do dân bầu ra theo lối phổ 
thông và trực tiếp đầu phiếu, là cơ quan thay 
mặt cho dân, Ủy ban hành chính do các HĐND 
bầu ra (riêng UBHC khu phố thuộc UBHC thành 
phố do dân khu phố bầu trực tiếp) là cơ quan 
hành chính vừa thay mặt cho dân vừa đại diện 
cho Chính phủ. Ở cấp xã, thị xã, thành phố và 
tỉnh có HĐND và UBHC; ở các cấp khu phố, 
huyện và kỳ chỉ có UBHC.

Ngày 6.1.1946, lần đầu tiên trong lịch sử 
dân tộc, mọi người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở 
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lên đều được hưởng quyền bầu cử Quốc hội. 
Cuộc Tổng tuyển cử thành công tốt đẹp, dự thảo 
Hiến pháp được Quốc hội Khóa I, Kỳ họp thứ hai 
thông qua trong phiên họp ngày 9.11.1946. Đó 
là bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên trong lịch sử 
nước nhà của Nhà nước hợp hiến, hợp pháp, 
hợp lòng dân.

Trải qua 75 năm Nhà nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, nay là Nhà nước CHXHCN Việt 
Nam đã xây dựng, ban hành 5 bản Hiến pháp 
(1946, 1959, 1980, 1992, 2013) gắn liền với mỗi 
giai đoạn lịch sử phát triển của dân tộc, kế thừa 
và khẳng định bản chất của một nhà nước pháp 
quyền kiểu mới, của dân, do dân, vì dân. Ở đó, 
“quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”; những 
vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia đều do 
Nhân dân phán quyết, Nhân dân là người thực 
hiện quyền lực, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp 
thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các 
cơ quan khác của Nhà nước. Thành quả chính 
trị ưu việt đó đã được chứng minh bằng lịch sử 
75 năm qua như một chân lý khách quan, tô 
thắm và làm sâu sắc thêm bản chất tốt đẹp của 
chế độ dân chủ cộng hòa ở nước ta.

Chính quyền công bộc của dân
Là linh hồn của Nhà nước dân chủ đầu tiên 

ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng 
giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
quan điểm xây dựng nhà nước thân dân - nhất 
là đối với chính quyền địa phương các cấp. 
Ngay từ những ngày đầu lập quốc, Người viết 
nhiều bài báo đăng trên Báo Cứu quốc, nói về 
cách tổ chức, hoạt động của UBND, về lựa chọn 
cán bộ, tư cách, đạo đức cán bộ của UBND, 
cảnh báo sớm về sự tha hóa quyền lực trong 
bộ máy chính quyền. Người chỉ rõ: “Các Ủy ban 
nhân dân làng, phủ là hình thức Chính phủ địa 
phương phải chọn trong những người có công 
tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân 
chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo 
dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay 
một thế lực gì khác mà chui vào lọt các Ủy ban 
đó”. Người căn dặn: “Chúng ta phải hiểu rằng, 
các cơ quan của Chính phủ đến các làng đều là 
công bộc của dân”. “Muốn cho dân yêu, muốn 
được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết 
sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức 
tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu 
khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ 
đến đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử 
kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới”…

75 năm kế thừa và phát huy các giá trị của 
nền dân chủ cộng hòa, chính quyền các cấp 
do cử tri bầu ra trong các nhiệm kỳ đã thể hiện 
được ý nguyện của Nhân dân và truyền thống 
dựng nước, giữ nước của dân tộc, không ngừng 
tự chỉnh đốn, đổi mới thể chế, bảo đảm thực thi 
quyền lực Nhân dân, tăng cường giám sát, kiểm 
soát quyền lực nhà nước, cải cách nền hành 
chính quốc gia. Chính quyền đó với biết bao thế 
hệ cán bộ tiền bối, lão thành cách mạng, thế hệ 
đi trước đã “tận trung với nước, tận hiếu với dân” 
cống hiến sức lực, trí tuệ và cả xương máu của 
mình để xây dựng nên chính quyền thực sự của 
dân, do dân, vì dân như ngày hôm nay. 

Tuy nhiên, trong điều kiện mới, mô hình 
tổng thể, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 
máy chính quyền chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, 
đại biểu dân cử vẫn còn quan liêu, chưa tận tâm 
với dân, quên “lời hứa” với cử tri khi vận động 
bầu cử, chưa làm tròn trách nhiệm với Nhân 
dân. Một số khác đã tự biến mình thành “quan 
cách mạng”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, thậm chí trở thành những “giặc 
nội xâm” làm hại dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc bị 
truy tố trước pháp luật. Dư luận mong muốn và 
đồng tình ủng hộ Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm, 
không có vùng cấm để ngăn chặn, đẩy lùi sự 
tha hóa quyền lực và tham nhũng, làm xói mòn 
niềm tin của dân với Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, chúng ta đang nỗ lực đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quan 
điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải 
pháp Nghị quyết TW 6 (Khóa XII) của Đảng đề 
ra, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; chuẩn bị tốt nhất cho 
cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chính vì vậy, nghiên 
cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 
về xây dựng chính quyền công bộc của dân phù 
hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta 
trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định trong 
tiến trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến 
tạo, hành động, phục vụ; xây dựng Nhà nước 
pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì 
Nhân dân.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân
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Thực hiện đúng thẩm quyền của Thường trực HĐND 
HƯỚNG ĐẾN TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KỲ HỌP  

DƯƠNG THỊ THANH HIỀN 

Để thực hiện đúng quy định về thẩm 
quyền của Thường trực HĐND theo 

tinh thần Luật số 47/2019/QH14, một vấn đề 
đặt ra là cần xem tổ chức kỳ họp là hoạt động 
thường xuyên của HĐND. Một kỳ họp có thể 
xem xét quyết định từ 5 - 7 nội dung hoặc nhiều 
hơn; thành phần tham dự có thể gọn hơn hiện 
tại, chỉ bao gồm đại biểu HĐND, các cơ quan 
tham mưu nội dung trình kỳ họp; chương trình 
kỳ họp cũng cần giảm thời gian cho các thủ tục 
mang tính nghi thức. Đặc biệt, mỗi chủ thể tham 
gia quyết định cần hướng đến chuyên nghiệp 
để kỳ họp thực sự trở thành hoạt động chủ yếu 
của HĐND. 

Từ ngày 1.7.2020, khi Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
(Luật số 47/2019/QH14) có hiệu lực thi hành, 
Thường trực HĐND các cấp chỉ thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn được luật giao. Đây được 
đánh giá là thay đổi lớn so với các quy định 
hiện hành, giới hạn lại thẩm quyền cơ quan 
thường trực của HĐND.

Thay đổi lớn 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

2015 là văn bản chung nhất, có tính nguyên tắc 
quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, 
Thường trực HĐND. Ngoài ra, còn có nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật khác như luật chuyên 
ngành, nghị quyết, nghị định, thông tư. Việc này 
được quy định ngay tại Khoản 3 Điều 6 của Luật: 
“Thường trực HĐND là cơ quan thường trực của 
HĐND, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
theo quy định của Luật này và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan”. Như vậy, ngoài 10 
nhóm nhiệm vụ, quyền hạn được xác định tại 
Điều 104 của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương, Thường trực HĐND còn thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định khác của 
pháp luật có liên quan, chứ không chỉ nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định trong luật. Đây là những 
nhiệm vụ, quyền hạn do Quốc hội hoặc cơ quan 
có thẩm quyền giao cho Thường trực HĐND, 
thể hiện sự “phân quyền” hoặc “phân cấp”.

Trong thời gian qua, triển khai thực hiện 
các văn bản luật và văn bản dưới luật (bao gồm 
cả nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND) 
có quy định về thẩm quyền của Thường trực 
HĐND nhiều nơi đã thực hiện cho ý kiến, quyết 
định nhiều vấn đề liên quan do UBND cùng cấp 
trình, mà chủ yếu diễn ra ở cấp tỉnh như cho 
ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm, 
quyết định điều chỉnh bảng giá đất, cho ý kiến 
về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục 
vụ công tác…

Tuy nhiên, nếu chiếu theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 2 Luật số 47/2019/QH14 - điều 
khoản sửa đổi quy định tại Khoản 3 Điều 6 Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 
“Thường trực HĐND là cơ quan thường trực của 
HĐND, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn 
theo quy định của Luật này và các quy định khác 
của luật có liên quan”, từ ngày 1.7.2020 khi Luật 
số 47/2019/QH14 có hiệu lực thi hành, Thường 
trực HĐND các cấp chỉ thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn được luật giao. Điều này đồng nghĩa 
với việc không tiếp tục áp dụng các văn bản 
dưới luật hiện hành có quy định về nhiệm vụ, 
quyền hạn của Thường trực HĐND, nhất là khi 
các văn bản đó trái luật.

Tăng cường tổ chức kỳ họp, rà soát các 
quy định liên quan

Nội dung liên quan đến thẩm quyền Thường 
trực HĐND trong Luật số 47/2019/QH14 một 
lần nữa khẳng định lại nguyên tắc hoạt động 
của HĐND. Đó là: (i) Nhiệm vụ nào mà Luật 
quy định rõ ràng, cụ thể thuộc thẩm quyền 
của HĐND thì không thể giao cho Thường trực 
HĐND quyết định thay thế, kể cả trường hợp 
cấp bách giữa hai kỳ họp. Nếu xét thấy cần phải 
quyết định thì tổ chức phiên họp không thường 
lệ của HĐND. Và (ii) Thường trực HĐND chỉ 
được quyết định những vấn đề mà Luật giao.  

 Để thực hiện đúng quy định về thẩm quyền 
của Thường trực HĐND theo tinh thần Luật số 
47/2019/QH14, thiết nghĩ cấp có thẩm quyền 
cần sớm luật hóa các quy định liên quan đến 

(Xem tiếp trang 25)
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Chuẩn bị nhân sự cơ quan HĐND trước thềm Đại hội Đảng 
CẦN BỐ TRÍ ĐƯỢC NHIỀU TRƯỞNG BAN CHUYÊN TRÁCH

TRẦN BÌNH

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh sắp đến gần. 
Hơn lúc nào hết, Đảng Đoàn HĐND, 

Thường trực HĐND cần tích cực chuẩn bị phương 
án nhân sự HĐND cho nhiệm kỳ tới. Phương án 
cán bộ HĐND cần được đổi mới bằng việc tăng 
số lượng, chất lượng Thường trực HĐND chuyên 
trách, đồng nghĩa với việc bố trí được nhiều 
Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách. 
Quan trọng hơn là tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng với việc có thêm những Trưởng ban của 
HĐND trong cấp ủy Đảng cùng cấp. 

Những kết quả bước đầu
Nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, hầu hết các địa phương 
đều làm tốt công tác tổ chức, cán bộ ở cơ quan 
HĐND theo quy định. Nét nổi bật nhất là từ số 
lượng Thường trực HĐND đến đại biểu HĐND 
chuyên trách đều tăng hơn gấp đôi so với những 
nhiệm kỳ trước. Số Phó Chủ tịch HĐND lần đầu 
tiên được bố trí hai người, đều trong Thường vụ 
cấp ủy và cấp ủy Đảng cùng cấp. Các Ban của 
HĐND có hai đại biểu chuyên trách. Từ công 
tác tổ chức, cán bộ được đổi mới rất căn bản đã 
giúp hoạt động của HĐND các địa phương ngày 
càng phát triển mạnh mẽ.

Số lượng thành viên tăng mạnh, đồng thời 
có những quy định mới từ pháp luật nên Thường 
trực HĐND duy trì hoạt động đều đặn hàng 
tháng. Nội dung các phiên họp của Thường trực 
HĐND phong phú, đa dạng; đặc biệt những 
phiên họp giải trình của các ngành đem đến kết 
quả thực sự. Bên cạnh đó, nhờ tăng cường đại 
biểu chuyên trách nên công tác giám sát ngày 
càng đi vào chiều sâu, nhất là những cuộc giám 
sát chuyên đề. Báo cáo giám sát chất lượng, 
mang tính thuyết phục; thẩm tra các tờ trình có 
tính phản biện, giúp đại biểu HĐND thảo luận 
và chất vấn tại các phiên họp.

Kết quả hoạt động bước đầu của HĐND 
thời gian qua thật đáng ghi nhận, nhưng cũng 
có một số vấn đề liên quan đến công tác tổ 

chức, cán bộ cũng cần suy nghĩ, nghiên cứu 
thêm. Trước hết, có nhiều địa phương áp dụng 
cứng nhắc luật pháp: Bố trí cả hai Phó Trưởng 
ban của HĐND đều hoạt động chuyên trách, 
còn Trưởng ban chỉ kiêm nhiệm, nên số lượng 
Thường trực HĐND kiêm nhiệm khá nhiều! Từ 
đó, hoạt động của Thường trực HĐND thường bị 
phụ thuộc vào công việc của địa phương. Hơn 
nữa, do Trưởng ban kiêm nhiệm nên chương 
trình hoạt động giám sát không chủ động dẫn 
đến kết quả giám sát có phần hạn chế, kết luận 
giám sát ít hiệu lực.

Đã có những áp dụng tích cực
Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã 

“để mở”: Trưởng ban của HĐND có thể hoạt 
động chuyên trách. Có những địa phương đã áp 
dụng “có thể” để bố trí một số Trưởng ban của 
HĐND hoạt động chuyên trách. Như vậy, đồng 
nghĩa với việc Thường trực HĐND hoạt động 
chuyên trách nhiều hơn các địa phương khác. 
Đây là một yếu tố quan trọng giúp kết quả thực 
hiện quyền hạn của Thường trực HĐND bài bản 
và hiệu lực hơn. Qua đó cũng cho thấy rõ những 
Ban của HĐND có Trưởng ban chuyên trách, 
hoạt động giám sát chủ động; kết quả thực hiện 
nhiệm vụ rất tốt, báo cáo giám sát sâu sắc, làm 
tiền đề để HĐND quyết định những vấn đề quan 
trọng ở địa phương.

Vấn đề nhân sự các Ban của HĐND được 
nhiều hội nghị Thường trực HĐND các khu vực 
đề cập và kiến nghị rất rõ. Còn ngay trong 
một địa phương,  so sánh thực tế giữa Ban 
có Trưởng ban chuyên trách với Ban không 
có cũng thấy rõ điều đó. Từ đó, Thường trực 
HĐND nhiều địa phương, những người có kinh 
nghiệm và tâm huyết với HĐND đều tiếp tục 
mong muốn các Ban của HĐND cần có Trưởng 
ban hoạt động chuyên trách. Đây là điều các 
cơ quan có thẩm quyền về nhân sự HĐND cần 
quan tâm suy nghĩ.
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Tăng số lượng, chất lượng Thường trực 
HĐND chuyên trách

Nhiệm kỳ tới, tổ chức và hoạt động của 
HĐND sẽ thực hiện theo Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương sửa đổi năm 2017, 2019. Theo 
đó, số lượng đại biểu HĐND nói chung sẽ giảm 
và thành viên Thường trực HĐND đều giảm nên 
càng yêu cầu tăng cường hơn nữa chất lượng 
đại biểu HĐND và Thường trực HĐND ở các địa 
phương. Chất lượng đại biểu HĐND trước hết 
cần chú trọng đến các chức danh của HĐND, 
những đại biểu hoạt động chuyên trách; đó là 
những “nòng cốt” dẫn dắt mọi hoạt động của 
cơ quan dân cử. Như vậy, đổi mới về nhân sự 
HĐND cốt yếu phải tăng cường số lượng, chất 
lượng các thành viên Thường trực HĐND chuyên 
trách, tạo nên một tập thể đủ năng lực thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan dân cử.

Để thực hiện nhận thức tăng cường Thường 
trực HĐND hoạt động chuyên trách, cần xem 
xét phân công được vài ba Trưởng ban HĐND 
chuyên trách và có thể chuyển đổi số Phó 
Trưởng ban tương ứng hoạt động kiêm nhiệm 
để không làm tăng biên chế cơ quan HĐND. 
Điều cần thiết hơn, cần tăng cường cấp ủy cùng 
cấp ở cơ quan HĐND, với việc phân công thêm 
vài cấp ủy làm Trưởng ban chuyên trách của 
HĐND để nâng cao hơn vị thế cơ quan dân cử 
trong hệ thống chính trị ở địa phương. Không ai 
hiểu hoạt động HĐND hơn Thường trực HĐND; 

nên Đảng Đoàn HĐND, Thường trực HĐND 
cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung lại quy hoạch 
cán bộ trong cơ quan. Chuẩn bị các thành viên 
Thường trực HĐND, trước hết nên xem xét các 
Phó Trưởng ban chuyên trách, lãnh đạo Văn 
phòng HĐND, những người đã có kỹ năng hoạt 
động ở cơ quan dân cử. Cần chú ý thêm người 
có đủ điều kiện tham gia cấp ủy cùng cấp để đề 
nghị với cơ quan có thẩm quyền giới thiệu bầu 
làm Trưởng ban chuyên trách của HĐND. Cán 
bộ chuyên trách của HĐND cần đặc biệt chú ý, 
không để xảy ra tình trạng sau Đại hội Đảng khó 
sắp xếp, bố trí cán bộ lại đưa sang làm chuyên 
trách HĐND như một số địa phương trước đây!

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh sắp đến gần. Hơn 
lúc nào hết, Đảng Đoàn HĐND, Thường trực 
HĐND cần tích cực chuẩn bị phương án nhân 
sự HĐND cho nhiệm kỳ đến. Phương án cán 
bộ HĐND cần được đổi mới bằng việc tăng số 
lượng, chất lượng Thường trực HĐND chuyên 
trách, đồng nghĩa với việc bố trí được nhiều 
Trưởng ban của HĐND chuyên trách. Quan 
trọng hơn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
với việc có thêm những Trưởng ban của HĐND 
trong cấp ủy Đảng cùng cấp. Có như vậy mới 
nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò cơ quan dân cử 
ở địa phương, góp phần quyết định thực hiện tốt 
chức năng, quyền hạn được giao.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân

Thường trực HĐND đang được quy định rải 
rác trong các nghị định, thông tư và các văn 
bản dưới luật khác do Trung ương ban hành. 
Đồng thời, HĐND cũng cần có hình thức xử lý, 
dừng thực hiện các nghị quyết có giao nhiệm 
vụ cho Thường trực HĐND cùng cấp, bảo đảm 
thực hiện đúng tinh thần Thường trực HĐND 
chỉ thực hiện nhiệm vụ được luật giao.

Quan trọng hơn, cần xem tổ chức kỳ 
họp là hoạt động thường xuyên của HĐND. 
Theo đó, trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, 
Thường trực HĐND cần phối hợp với UBND 

tập hợp những vấn đề phát sinh (theo tháng 
hoặc theo quý) để quyết định việc tổ chức kỳ 
họp. Một kỳ họp có thể xem xét quyết định từ 
5 - 7 nội dung hoặc nhiều hơn; thành phần 
tham dự kỳ họp có thể gọn hơn hiện tại, chỉ 
bao gồm đại biểu HĐND, các cơ quan tham 
mưu nội dung trình kỳ họp; chương trình kỳ 
họp cũng cần giảm thời gian cho các thủ tục 
mang tính nghi thức. Đặc biệt, mỗi chủ thể 
tham gia quyết định cần hướng đến chuyên 
nghiệp để kỳ họp HĐND thực sự trở thành 
hoạt động chủ yếu, nơi thể hiện vai trò, trách 
nhiệm đại biểu đối với cử tri và trí tuệ tập thể 
đối với những quyết sách chính trị.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân

Thực hiện đúng thẩm quyền...
(Tiếp theo trang 23)
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Bầu, phê chuẩn các chức danh HĐND cấp huyện, xã sau Đại hội Đảng bộ 
Quy định rõ cơ quan tham mưu và trình tự thực hiện

LÊ HỒNG HẠNH

Hiện nay, Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở 
ở nhiều nơi đã diễn ra thành công tốt 

đẹp, nhiều địa phương, HĐND đã tiến hành kiện 
toàn các chức danh của chính quyền sau Đại 
hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy trình vẫn 
còn một số vướng mắc khiến nhiều địa phương 
lúng túng. 

Khó khăn trong chuẩn bị do bố trí 
tham mưu

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2015 đã chỉ rõ ở cấp huyện Phó trưởng 
Ban HĐND chuyên trách, Trưởng ban HĐND có 
thể hoạt động chuyên trách. Song thực tế việc 
bố trí biên chế cho các Ban HĐND còn nhiều 
bất cập. Thậm chí, đến thời điểm này, có địa 
phương không còn đại biểu HĐND cấp huyện 
ở các Ban HĐND chuyên trách nữa. Luật cũng 
xác định Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện 
tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, 
song có nơi do có đại biểu ở các Ban HĐND 
chuyên trách nên nhiệm vụ tham mưu giúp việc 
của Văn phòng HĐND và UBND chuyển sang 
khoán trắng cho các Phó Ban HĐND với lý do 
các ban ít việc.

Việc chưa xác định rõ vai trò, vị trí và trách 
nhiệm dẫn đến mặc dù Luật có những đổi mới 
đối với hoạt động của cơ quan dân cử song hiệu 
quả mang lại trong thực tiễn chẳng được là bao. 
Thậm chí, vai trò của các ban được đề cao khi 
có đại biểu hoạt động chuyên trách thì hoạt 
động của Thường trực HĐND có phần chùng 
xuống, đặc biệt là trong giám sát chuyên đề, 
nhất là nơi Văn phòng HĐND và UBND không 
bố trí 1 chuyên viên giúp việc cho HĐND như 
quy định. Từ đó, vấn đề tham mưu để kiện toàn 
các chức danh của chính quyền cũng vấp phải 
những khó khăn.

Ở cấp xã, việc tham mưu cho HĐND để 
thực hiện nhiệm vụ kiện toàn các chức danh của 
chính quyền do Phó Chủ tịch HĐND chuyên 
trách thực hiện. Sau khi họp xong, nhân sự của 
UBND thì UBND làm thủ tục trình phê chuẩn, 
của HĐND thì Thường trực HĐND trình phê 

chuẩn. Ở cấp huyện, việc phân công nhiệm vụ 
để chuẩn bị có những cách làm khác nhau. Có 
địa phương, do UBND giao Phòng Nội vụ tham 
mưu nhưng cũng có địa phương nhân sự của 
UBND do Phòng Nội vụ tham mưu, nhân sự của 
HĐND thì khoán trắng cho chuyên viên giúp 
việc HĐND hoặc các Phó ban HĐND chuyên 
trách tham mưu. Nếu sự phối hợp thiếu nhịp 
nhàng dễ dẫn đến mỗi bên làm một kiểu, chưa 
tính đến kịch bản điều hành bầu cử nếu không 
thống nhất thì rất khó cho chủ tọa.

Khi hoàn thành kỳ họp, ai tham mưu thủ 
tục giúp Thường trực HĐND trình Thường trực 
HĐND và Chủ tịch UBND cấp trên phê chuẩn 
cũng là một khâu nhiều địa phương lúng túng. 
Có nơi do Phòng Nội vụ tham mưu chung nhưng 
cũng có nơi bên HĐND thì do đại biểu chuyên 
trách, chuyên viên giúp việc làm, còn UBND là 
do Phòng Nội vụ thực hiện.

Sự việc tưởng nhỏ nhưng nếu không có 
quy định rõ và phối hợp chặt dễ dẫn tới bất cập. 
Đã có tình trạng chuyên viên giúp việc HĐND 
chưa hiểu kỹ quy định về mặt tổ chức nên tham 
mưu chưa đúng, dẫn đến sai sót phải điều chỉnh 
ngay giữa kỳ họp.

Trình tự chưa được quy định rõ ràng
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm 
và bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 
cấp huyện phải trình Thường trực HĐND tỉnh 
phê chuẩn. Thế nhưng trình tự miễn nhiệm, bãi 
nhiệm và bầu bổ sung các chức danh này ngoài 
Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 thì chưa có 
một văn bản nào quy định rõ ràng các bước, 
hồ sơ. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2015 dành 2 điều để nói về việc bầu các 
chức danh của HĐND, UBND và từ chức, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ do HĐND 
bầu. Trong đó, chỉ nêu các nội dung chính còn 
trình tự các bước để bầu, hồ sơ, thủ tục chưa 
quy định rõ. 

(Xem tiếp trang 32)
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Một số kết quả giám sát chuyên đề về quản lý, bảo vệ
và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

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

Di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng 
cảnh gắn với lịch sử hình thành và 

phát triển của địa phương. Vì vậy, để các di 
tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh 
(DTLS,VH, DLTC) trên địa bàn ngày càng phát 
huy giá trị, những năm qua, tỉnh Lào Cai đã 
chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh và đạt được một số kết quả nhất định.

Tính đến tháng 8/2020, trên địa bàn toàn 
tỉnh có tổng số 47 di tích được xếp hạng gồm 
21 di tích cấp quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh 
(trong đó, có 1 di tích thuộc loại hình kiến trúc 
nghệ thuật, 01 di tích loại hình khảo cổ, 10 
di tích loại hình danh lam thắng cảnh và 35 
di tích thuộc loại hình lịch sử - văn hóa). Mỗi 
DTLS,VH, DLTC đều có giá trị về mặt kiến 
trúc, lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ. Vì vậy, công 
tác gìn giữ, bảo tồn các giá trị DTLS,VH, DLTC 
trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành và địa 
phương quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng 
điểm. Các di tích danh thắng đã phát huy được 
giá trị trở thành điểm du lịch hấp dẫn, điểm du 
lịch tâm linh nổi tiếng trong và ngoài nước. Một 
số di tích danh thắng luôn đứng trong tốp đầu 
bình chọn của thế giới như: Di tích danh thắng 
ruộng bậc thang ở Sa Pa được bình chọn là 
một trong bảy ruộng bậc thang đẹp, kỳ vĩ nhất 
châu Á. Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Đền 
Cô huyện Văn Bàn, Đền Thượng, Đền Mẫu, 
Đền Cấm, Đền Đôi Cô, thành phố Lào Cai đã 
trở thành điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài 
nước, hàng năm thu hút hàng vạn lượt khách 
đến chiêm bái, dâng hương, góp phần tạo công 
ăn việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động 
địa phương. Nhiều di tích trở thành điểm du 
lịch hấp dẫn nổi tiếng, điểm sinh hoạt văn hóa 
tâm linh của tỉnh và vùng. Các di sản trở thành 
nguồn lực, thế mạnh để phát triển kinh tế du 
lịch, xây dựng nông thôn mới và con người mới.

Qua giám sát cho thấy, những năm qua, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ 
đạo sát sao, linh hoạt đối với việc thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa. Các cấp 
ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã 
tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đổi mới, 
sáng tạo, lồng ghép nhiều chương trình, dự án 
để phát triển văn hóa, thể thao. Công tác tuyên 
truyền, phổ biến, thi hành Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa trên 
địa bàn tỉnh đã được chú trọng. Nội dung các 
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo được cung cấp, 
tuyên truyền từ cấp tỉnh đến cơ sở, góp phần 
nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị di sản. Nhiều di sản đã được khai thác 
trở thành nguồn lực, sản phẩm du lịch, phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đội 
ngũ cán bộ làm công tác quản lý di sản của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên 
được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ. Đây là nguồn lực quan trọng 
phục vụ sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chuyên 
môn tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và 
ban hành văn bản tạo cơ sở cho việc quản lý, 
bảo vệ và phát huy giá trị các di tích. Công tác 
xã hội hóa nguồn kinh phí trong hoạt động tu 
bổ di tích đạt được hiệu quả nhất định. Nhiều 
công trình đã kêu gọi được vốn đầu tư, phát 
tâm công đức tu bổ như công trình di tích đền 
Ken, huyện Văn Bàn, đền Mẫu thành phố Lào 
Cai, Đền Mẫu Thượng thị xã Sa Pa. Công tác 
tổ chức lễ hội tại các di tích được thực hiện tốt, 
thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập 
phương mang lại hiệu quả cao trong công tác 
quảng bá, phát huy giá trị. Tiến hành tu bổ, tôn 
tạo di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh như: 
Đền Thượng, Đền Đôi Cô, Đền Cấm, đền Bắc 
Hà, Đền Trung Đô, Dinh Hoàng A Tưởng, Đền 
Bảo Hà, Đền Nghĩa Đô, Đền Si Ma Cai, Đền 
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Mẫu Thượng Sa Pa, đền Ken Văn Bàn... với 
tổng kinh phí lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công 
tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị DTLS,VH, 
DLTC còn một số khó khăn nhất định như: Lào 
Cai là tỉnh miền núi còn không ít khó khăn, 
trình độ dân trí không đồng đều, năng lực quản 
lý của một số cơ sở vùng cao, vùng dân tộc 
thiểu số còn hạn chế; một số chính quyền địa 
phương chưa làm tốt công tác phối hợp trong 

công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 
tích. Điển hình như công tác quản lý như danh 
thắng ruộng bậc thang Sa Pa, diện tích lớn là 
đất lúa của nhân dân khai phá, do phát sinh 
về nhà ở nên đã vi phạm trong việc xây dựng 
nhà trên phần diện tích đất lúa nằm trong khu 
vực khoanh vùng bảo vệ của di tích gây khó 
khăn trong công tác quản lý; cơ sở hạ tầng của 
một số di tích chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triển, khách đến với di tích ngày một đông, 
nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngày càng cao 
dẫn đến tình trạng quá tải. Một số di tích, danh 
thắng trên địa bàn chưa thực sự được quan tâm 
đầu tư đúng mức; việc xin cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, tiến độ cắm mốc giới bảo 
vệ cho một số di tích tiến hành còn chậm; việc 

áp dụng khoa học công nghệ bảo tồn, gìn giữ 
các di tích còn hạn chế.  Công tác tuyên truyền 
quảng bá và xúc tiến đầu tư nhằm phát huy giá 
trị di tích chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 
Một số di tích có tiềm năng vẫn đang bị bỏ ngỏ, 
đặc biệt là di tích danh lam thắng cảnh và di tích 
lịch sử cách mạng chưa phát huy được giá trị.

Để công tác quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị DTLS,VH, DLTC trên địa bàn toàn tỉnh 
trong những năm tới đạt hiệu quả tốt, cấp các 

ngành tiếp tục quán triệt thực hiện có 
hiệu quả các quy định của pháp luật, 
các đề án, chương trình, kế hoạch, dự 
án về quản lý, bảo vệ và phát huy giá 
trị di sản gắn với phát triển du lịch, 
xây dựng nông thôn mới; tăng cường 
phối hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể và nhà trường tổ chức tham quan, 
học tập tại các điểm di tích nhằm 
giáo dục về chính trị tư tưởng, truyền 
thống của dân tộc. Đặc biệt chú ý giới 
thiệu về lịch sử hình thành, ý nghĩa, 
giá trị, vai trò của di tích đối với đời 
sống kinh tế - xã hội của địa phương; 
tiếp tục rà soát hoàn thiện việc cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
tiến độ cắm mốc giới bảo vệ di tích; 
đầu tư kinh phí hỗ trợ kinh phí tôn tạo, 
tu bổ di tích trên địa bàn; nâng cao 

năng lực về công tác quản lý, bảo vệ và phát 
huy giá trị di sản; thường xuyên kiểm tra, đánh 
giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách 
về DTLS,VH, DLTC; kịp thời biểu dương, khen 
thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 
trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản; 
tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư tu bổ và khai thác 
các di tích danh lam thắng cảnh, tăng cường 
quảng bá, thu hút khách nhằm phát triển du 
lịch. Di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng 
cảnh là nơi lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử của 
dân tộc, do vậy, việc trùng tu, tôn tạo và quản 
lý các DTLS,VH, DLTC là việc làm cần thiết thể 
hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay. Việc làm 
này đòi hỏi phải có sự đồng lòng của toàn xã 
hội cùng chung tay thực hiện.

L.T.H

Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội
tại Động Tả Phìn - Thị xã Sa Pa. 

Ảnh: Nguyễn Thanh Bình
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Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hoạt động
của Đại biểu Quốc hội không chuyên trách - Vấn đề cần trao đổi

                                                                   GIÀNG THỊ BÌNH
                                                                     Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 

vừa là một quá trình nỗ lực, phấn đấu không 
ngừng của các cơ quan Quốc hội vừa là một 
yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, từ đòi hỏi của cử 
tri đối với cơ quan đại diện cho mình. Thực tế 
hoạt động cho thấy, vai trò cá nhân của ĐBQH 
trong việc tổ chức các hoạt động là rất quan 
trọng, đặc biệt là đối với ĐBQH không chuyên 
trách. Do khuôn khổ bài viết, tôi xin cùng trao 
đổi một số quan điểm xây dựng khung tiêu chí 
đánh giá hoạt động của ĐBQH không chuyên 
trách như sau:

Thứ nhất, việc xây dựng khung tiêu chí 
đánh giá hoạt động của ĐBQH không chuyên 
trách trước hết cần bám sát vào các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng về tổ chức bộ 
máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức nói 
chung và về Quốc hội, ĐBQH không chuyên 
trách nói riêng được thể hiện trong các nghị 
quyết, chỉ thị và các văn kiện của Đảng. Thực 
tiễn cho thấy, Đảng rất quan tâm đến hoàn thiện 
về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của 
Quốc hội và nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng 
của ĐBQH, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hoạt 
động cho ĐBQH không chuyên trách nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Vì vậy, việc 

thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng về tổ chức bộ máy nhà nước, 
đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và ĐBQH 
không chuyên trách nói riêng là vấn đề cần thiết 
hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của 
Đảng có nêu “Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề 
bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với 
cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp 
loại tổ chức và cán bộ, đảng viên” Bộ Chính trị 
Kết luận trong Thông báo số 198-TB/TW ngày 
17/4/2015 về kết quả kiểm tra việc tiếp tục lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 sau thực hiện đã đặt ra yêu cầu 

về việc “đổi mới hệ thống tiêu chí, 
nội dung đánh giá, xếp loại cán bộ, 
đảng viên; hướng dẫn cụ thể việc 
xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán 
bộ lãnh đạo, quản lý không phải 
người địa phương”. Đây là những 
chủ trương quan trọng trong việc 
nghiên cứu thể chế hóa, xây dựng 
tiêu chí đánh giá hoạt động của 
ĐBQH nói chung hiện nay. Do đó, 
việc thể chế hóa các chủ trương, 
chính sách của Đảng trong việc xây 
dựng khung tiêu chí đánh giá hoạt 
động của ĐBQH không chuyên 
trách là một trong những nội dung 
cần thiết cần được nghiên cứu.

Thứ hai, Hiến pháp 2013 quy định: “Hiến 
pháp là Luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao 
nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp 
với Hiến pháp”. Vì vậy, việc xây dựng khung 
tiêu chí đánh giá hoạt động của ĐBQH không 
chuyên trách cần bám sát vào các quy định của 
Hiến pháp về Quốc hội, ĐBQH để cụ thể hóa. 
Có thể coi các quy định của Hiến pháp là cơ sở 
pháp lý quan trọng, là nền tảng để căn cứ vào đó 
để xây dựng khung tiêu chí đánh giá hoạt động 
của ĐBQH không chuyên trách. Trong quá trình 
cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp thành 
khung tiêu chí đánh giá hoạt động của ĐBQH 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.
Ảnh: T.L
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không chuyên trách hoặc xây dựng các tiêu 
chí mới, cần bảo đảm các quy định về tiêu chí 
đánh giá hoạt động của ĐBQH không chuyên 
trách phải phù hợp với quy định của Hiến pháp, 
không trái với quy định của Hiến pháp, bảo đảm 
tính hợp hiến của tiêu chí. Nếu phát hiện có tiêu 
chí nào mà trái với quy định của Hiến pháp thì 
phải đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ tiêu 
chí đó.

Thứ ba, hiện nay có nhiều luật, nghị quyết 
của Quốc hội quy định về tiêu chuẩn ĐBQH nói 
chung ĐBQH không chuyên trách nói riêng, quy 
định về trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của 
ĐBQH. Ngay trong các quy chế hoạt động của 
các cơ quan Quốc hội (như Hội đồng dân tộc, 
các Ủy ban của Quốc hội) cũng đã có những 
quy định mang tính ràng buộc, gắn với trách 
nhiệm của thành viên các cơ quan này trong 
việc tham gia vào các hoạt động chung của cơ 
quan mà ĐBQH không chuyên trách là thành 
viên. Trong số các quy định này có quy định 
cụ thể, nhưng cũng có những quy định chung 
chung. Xét ở một khía cạnh nhất định, các quy 
định này có thể được coi như tiêu chí đánh giá 
hoạt động của ĐBQH không chuyên trách. Vì 
vậy, việc xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt 
động của ĐBQH không chuyên trách cần kế 
thừa và phát triển các quy định trong các văn 
bản pháp luật. Trường hợp trong các văn bản 
pháp luật hiện hành chưa quy định thì có thể 
được xây dựng mới, nhưng cần phải bảo đảm 
các tiêu chí này thống nhất với các quy định của 
các các văn bản pháp luật hiện hành, không 
mâu huẫn, chồng chéo. Vì vậy cần bảo đảm tính 
thống nhất, đồng bộ về khung tiêu chí đánh giá 
với quy định của pháp luật hiện hành.     

Thứ tư, xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt 
động của ĐBQH không chuyên trách cần bảo 
đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, đó là: Căn 
cứ vào những đặc thù của hệ thống chính trị 
nước ta, trong đó có công tác bố trí nhân sự 
tham gia ứng cử ĐBQH; bảo đảm sự lãnh đạo 
của Đảng trong hoạt động của Quốc hội; căn cứ 
vào cơ cấu tổ chức của Quốc hội Việt Nam là đa 
số ĐBQH hoạt động không chuyên trách; căn 
cứ vào cơ cấu của Quốc hội Việt Nam mang tính 
đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, 
tôn giáo... hầu hết các ĐBQH không chuyên 

trách đều giữ vai trò lãnh đạo, quản lý trong các 
cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; 
trong đó có những ĐBQH không chuyên trách 
là người giữ các vị trí trọng trách trong các cơ 
quan nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị 
nói chung hoặc trong những ngành, lĩnh vực đặc 
thù, chức sắc tôn giáo…thì xem xét việc áp dụng 
tiêu chí đánh giá hoạt động cụ thể về, tần suất 
tham gia hoạt động của ĐBQH cho phù hợp.

Thứ năm, quá trình nghiên cứu, xây dựng 
khung tiêu chí đánh giá hoạt động của ĐBQH 
không chuyên trách cần phải tổng kết xem xét 
kết quả tổ chức, hoạt động của Quốc hội nói 
chung và kết quả hoạt động của ĐBQH không 
chuyên trách nói riêng xem các ĐBQH không 
chuyên trách có tham dự đầy đủ các kỳ họp, 
phiên họp Quốc hội không, tỷ lệ số ĐBQH 
không chuyên trách tham dự các phiên họp toàn 
thể, các cuộc họp Tổ ĐBQH là bao nhiêu phần 
trăm, lý do của những ĐBQH không chuyên 
trách vắng mặt tại kỳ họp Quốc hội, tại các 
phiên họp toàn thể, các cuộc họp Tổ ĐBQH… để 
làm căn cứ nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí 
đánh giá hoạt động của ĐBQH không chuyên 
trách; hoặc tổng kết thực tiễn là tổng kết về các 
ĐBQH không chuyên trách tham gia thảo luận, 
phát biểu ý kiến tại các phiên họp toàn thể, tại 
các cuộc họp Tổ ĐBQH; xem xét số lượng các 
ĐBQH đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến 
và chất lượng các ý kiến phát biểu để trên cơ 
sở đó xây dựng khung tiêu chí đánh giá việc 
ĐBQH tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến tại 
các phiên họp toàn thể, tại các cuộc họp Tổ 
ĐBQH; hoặc về tổng kết ĐBQH không chuyên 
trách chất vấn và theo dõi, giám sát việc trả lời 
chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, tại các phiên 
họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và chất vấn 
bằng văn bản để từ đó xây dựng tiêu chí đánh 
giá về chất vấn của ĐBQH...

Trên đây là một số một số quan điểm về 
việc xây dựng khung tiêu chí đánh giá hoạt động 
của ĐBQH không chuyên trách bởi để đánh giá 
chất lượng hoạt động của ĐBQH không chuyên 
trách đáp ứng yêu cầu hiện nay thì nhất thiết 
cần có khung đánh giá chất lượng hoạt động 
của ĐBQH không chuyên trách nói riêng, đại 
biểu dân cử không chuyên trách nói chung.  

G.T.B
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THU NGÂN SÁCH TIẾP TỤC GIẢM DO ẢNH HƯỞNG CỦA 
DỊCH COVID-19 VÀ BÀI TOÁN CÂN ĐỐI CHI TIÊU NGÂN SÁCH 

NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2020
NGỤY PHÍ KIỀU VÂN

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến hết tháng 
8/2020 đạt 4.260 tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán Trung ương giao, bằng 44,8% dự toán Hội đồng 
nhân dân tỉnh giao và bằng 80,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính hết tháng 8, thu từ sản xuất kinh 
doanh trong nước đạt 2.830 tỷ đồng, 

bằng 42,2% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 
75,8% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt 
động xuất nhập khẩu đạt 980 tỷ đồng, bằng 
49% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 67% so 
với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Tài chính, nguyên nhân giảm thu 
ngân sách là do cuối tháng 7, dịch Covid-19 đã 
bùng phát trở lại ở thành phố Đà Nẵng và nhanh 
chóng lan rộng ra một số địa phương, từ đó tiếp 
tục có những tác động tiêu cực đến phát triển 
kinh tế xã hội của cả nước cũng như của tỉnh 
Lào Cai, cùng với diễn biến phức tạp của thiên 
tai, thời tiết như mưa bão, dông lốc đã làm ảnh 
hưởng đến tốc độ hồi phục của nền kinh tế và 
khả năng thu ngân sách nhà nước.

Mức giảm thu diễn ra ở nhiều địa phương 
trong tỉnh và tập trung ở các khoản thu như: 
Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 
38,2% dự toán, giảm 69,1% so với cùng kỳ; thu 
từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 42,5% 
dự toán, giảm 28,9% so với cùng kỳ;  thu phí, lệ 
phí đạt 50% dự toán, giảm 21,2% so với cùng 
kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 35% dự toán, giảm 
18,5% so với cùng kỳ; ...

Chỉ có 3 huyện, thị xã thu ngân sách trên 
địa bàn đảm bảo tiến độ dự toán đạt trên 67% 
và cao hơn mức bình quân chung của cả nước, 
đó là huyện Bắc Hà đạt 84% dự toán, huyện 
Bảo Thắng đạt 71% dự toán và thị xã Sa Pa đạt 
68% dự toán. Một số địa phương có tiến độ thu 
rất thấp dưới 50% dự toán, đó là  huyện Si Ma 
Cai đạt 39% dự toán; huyện Bát Xát đạt 40% 
dự toán.

Những con số nêu trên đã phản ánh thực 
trạng khó khăn của nền kinh tế địa phương. Mặc 

dù 8 tháng đầu năm 2020 nhu cầu chi ngân 
sách cơ bản vẫn được cân đối đảm bảo, tổng 
chi ngân sách địa phương đạt 9.250 tỷ đồng, 
bằng 50,7% dự toán và tăng 18,9% so với cùng 
kỳ, đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và 
xử lý kịp thời những nhiệm vụ đột xuất phát sinh. 
Xong những tháng còn lại của năm 2020, trong 
bối cảnh thu ngân sách vẫn giảm do tăng trưởng 
kinh tế chậm lại, thì bài toán đặt ra trong cân đối 
chi tiêu ngân sách là hết sức khó khăn.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã có kết luận, đánh giá những 
khó khăn trong thời gian tới, đặc biệt đã nhận 
định khả năng thu ngân sách năm 2020 không 
hoàn thành kế hoạch do Hội đồng nhân dân 
tỉnh giao, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 
phương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”, 
không chủ quan, huy động sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị và mọi người dân, bảo vệ tốt 
nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Chỉ 
khi dịch bệnh được khống chế thì mới phục hồi 
được các hoạt động kinh tế, mới có khả năng 
tăng thu ngân sách.

Tích cực, nỗ lực trong thu ngân sách. Có 
những giải pháp cụ thể như rà soát để quản lý 
chặt chẽ các khoản thu; tăng cường kiểm tra 
chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế. Phấn 
đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 
2020 đạt kết quả cao nhất.

Tăng cường giải ngân vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, là giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho nền 
kinh tế trong tình hình dịch bệnh, bởi vốn đầu tư 
công từ ngân sách nhà nước được giải ngân sẽ 
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góp phần kích thích sản xuất kinh doanh, kích 
thích tiêu dùng xã hội và thúc đẩy hoàn thiện 
xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm nợ đọng xây 
dựng cơ bản, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 ở nước ta tại thời điểm này đã tạm thời 
được kiểm soát, nhưng trên thế giới còn chưa 
được khống chế, chúng ta vẫn phải luôn sẵn 
sàng trong tư thế phòng chống dịch. Khả năng 
thu ngân sách rất khó hoàn thành kế hoạch 
trong khi nhu cầu chi ngân sách còn rất lớn, đặc 
biệt là nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển có thể 
phát sinh tăng do một số dự án cần đẩy nhanh 
tiến độ để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVI thì ngoài những nhiệm vụ Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu đối với các cơ 
quan, đơn vị, địa phương như trên, Ủy ban nhân 

dân tỉnh cần có giải pháp trong cân đối chi tiêu 
ngân sách những tháng cuối năm 2020. Ủy ban 
nhân dân tỉnh cần giao cho Sở Tài chính phối 
hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch 
bản tài chính trong tình huống thu ngân sách 
không hoàn thành kế hoạch, khả năng huy động 
nguồn từ quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để bù đắp 
và dự kiến số phải điều chỉnh giảm dự toán chi 
của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, kịp thời 
báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định. Ủy ban nhân dân tỉnh cần có ý kiến 
chỉ đạo ngay của để các đơn vị sử dụng ngân 
sách ngoài tiết kiệm chi tiêu theo quy định, phải 
tiếp tục tiết kiệm hơn nữa, chủ động cắt giảm 
tiếp các khoản chi không cần thiết, tập trung 
nguồn lực cho chi đầu tư phát triển và an sinh 
xã hội.

N.P.K.V                                              

Về nội dung trình phê chuẩn cũng như vậy. 
Có những địa phương đã ban hành hướng dẫn 
cụ thể hơn song số địa phương làm rõ nội dung 
này chưa nhiều và hầu như căn cứ Nghị định 
số 08/2016/NĐ-CP ngày 25.1.2016 của Chính 
phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và 
quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi 
nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND 
để vận dụng xây dựng trình tự thủ tục bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm và phê chuẩn cho các chức 
danh của HĐND.

Tuy nhiên, quá trình áp dụng Nghị định 
số 08/2016/NĐ-CP cũng vấp phải một số lúng 
túng. Đơn cử như việc bầu ban kiểm phiếu, 
Điểm c, Khoản 2, Điều 11 của Nghị định quy 
định: HĐND bầu Ban kiểm phiếu bằng hình thức 
bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai theo giới 
thiệu của Chủ tịch HĐND. Trường hợp bầu Chủ 
tịch HĐND thì ai sẽ giới thiệu ban kiểm phiếu để 
HĐND biểu quyết? 

Cần hướng dẫn cụ thể
Khắc phục các vướng mắc nêu trên, thiết 

nghĩ ở các địa phương nên thông nhất giao việc 
chủ trì tham mưu quy trình, thủ tục, hồ sơ cho 

cán bộ phụ trách công tác nội vụ (ở cấp xã) và 
phòng Nội vụ (ở cấp huyện) khi thực hiện kiện 
toàn các chức danh của chính quyền. Đối với 
các chức danh của HĐND, nếu không có quy 
định giao cho ngành nội vụ tham mưu thì cũng 
nên thống nhất bộ phận, cá nhân tham mưu 
phải phối hợp, tham khảo ý kiến ngành nội vụ 
để thẩm định hồ sơ, thủ tục, trình tự cho đúng 
trước khi trình Thường trực HĐND. Trước khi tổ 
chức kỳ họp, Thường trực HĐND cũng nên tổ 
chức họp để duyệt công tác chuẩn bị, nhất là 
kịch bản và hồ sơ, văn bản cho đầy đủ.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần 
có hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục bầu, từ 
chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh của 
HĐND, hoặc có ủy quyền giao HĐND tỉnh hướng 
dẫn cụ thể việc thực hiện Điều 83, 84, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương đối với các chức 
danh của HĐND để dễ thực hiện trong thực tiễn. 
Đồng thời, xem xét có thực hiện Nghị quyết số 
753/2005/NQ-UBTVQH11, ngày 2.4.2005 ban 
hành Quy chế hoạt động của HĐND nữa hay 
không để có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 
với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương năm 2019.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân

Bầu, phê chuẩn các...
(Tiếp theo trang 26)
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LÀO CAI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
SỰ NGHIỆP Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

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

Trong những năm qua, cùng với bước phát 
triển vượt bậc có tính đột phá về kinh tế - xã 

hội, tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng và đạt thành 
tích trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Đặc biệt tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách 
đặc thù của địa phương cho ngành y tế, quan tâm 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ 
thuật, đào tạo bổ sung cán bộ y tế cho các tuyến. 
Hệ thống y tế ngày càng được củng cố và phát 
triển từ tuyến tỉnh đến cơ sở; cơ bản kiểm soát 
được tình hình dịch bệnh; sức khỏe của nhân dân 
được cải thiện, nâng cao; chăm sóc sức khỏe bà 
mẹ, trẻ em, người nghèo và vùng nghèo được quan 

tâm; bảo đảm mức độ phát triển khá so với toàn 
quốc và mức độ cao so với các tỉnh vùng Tây Bắc.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quán triệt 
quan điểm đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế 
theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, 
nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất 
lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ đó thời gian 
qua cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế 
được tăng cường về số lượng và nâng cao chất 
lượng; đặc biệt nhân lực được bổ sung nhiều cán 
bộ trình độ đại học, sau đại học các chuyên ngành 
và hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” trong 
đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh. Chất lượng dịch vụ y 

tế nâng cao rõ rệt, đã chủ động thực hiện các biện 
pháp phát hiện, điều trị, kiểm soát, khống chế hiệu 
quả tình hình dịch bệnh, trong đó có dịch bệnh 
Covid-19. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong điều kiện địa phương vùng biên giới, 
có nhiều điểm du lịch, lượng khách và hàng hóa 
lưu thông lớn. 

Tuy nhiên, do những khó khăn về điều kiện tự 
nhiên và xã hội, Lào Cai vẫn còn là tỉnh nghèo, kết 
cấu hạ tầng chưa phát triển mạnh, đời sống Nhân 
dân còn khó khăn. Riêng về y tế, hệ thống mạng 
lưới phát triển chưa đồng bộ, thiếu nguồn nhân lực 
trình độ cao, y tế cơ sở còn có mặt hạn chế; mô hình 

bệnh tật vừa có tính đặc thù của vùng núi cao, 
vừa mang đặc điểm của vùng kinh tế đang 
phát triển với nhiều bệnh tật nguy hiểm, phức 
tạp. Để khắc phục những khó khăn, bất cập 
thuộc lĩnh vực y tế trong thời gian qua tỉnh Lào 
Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện 
đồng bộ các giải pháp phát triển sự nghiệp 
y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cụ thể:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
các cấp uỷ đảng, chính quyền trong phát 
triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ 
Nhân dân; chú trọng công tác đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm, công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình. Phát huy sự năng động, 
sáng tạo, chủ động của tổ chức đảng cơ sở 
và các đơn vị y tế. Cùng với các chính sách 
hỗ trợ của Trung ương từ năm 2015 đến nay, 
HĐND tỉnh đã ban hành 07 Nghị quyết về 
các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho 

sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, 
điển hình như: Chế độ điều dưỡng đối với cán bộ 
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; mức 
chi khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ kinh phí khám 
chữa bệnh đối với cán bộ diện Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy quản lý; Quy định giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm 
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; Nghị 
quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
quản lý, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, thuốc 
tại các cơ sở y tế công lập; chính sách hỗ trợ đào 
tạo bác sỹ theo địa chỉ sử dụng, chính sách thu 
hút, đãi ngộ có tính đặc thù cho cán bộ y tế trình 
độ cao, tạo điều kiện cho cán bộ y tế yên tâm công 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát
tại Trạm y tế xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai. 

Ảnh: T.X.T
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tác, cống hiến lâu dài và chủ động trong đào tạo, 
bố trí sử dụng cán bộ.

Hai là, chủ động lồng ghép các nguồn lực, 
tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước, trong 
đó ưu tiên củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ 
sở, y tế dự phòng, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 
tuyến huyện. Đảm bảo kinh phí khám chữa bệnh 
cho người có công, người nghèo, trẻ em dưới 6 
tuổi và các đối tượng chính sách xã hội khác. Từng 
bước chuyển đổi việc cấp kinh phí cho hoạt động 
thường xuyên của cơ sở khám chữa bệnh sang 
cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng các dịch 
vụ y tế thông qua hình thức bảo hiểm y tế; đồng 
thời xây dựng chính sách viện phí theo nguyên tắc 
tính đúng, tính đủ các chi phí trực tiếp của người 
bệnh. Tổng vốn thực hiện từ năm 2016 đến nay 
đạt 1.436,3 tỷ đồng.

Ba là, tiếp tục thực hiện đúng quy hoạch mạng 
lưới y tế trong toàn tỉnh; mở rộng quỹ đất đủ diện 
tích theo chuẩn quốc gia cho các công trình y tế 
và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất lâu dài. Tuyến tỉnh đảm bảo được cấp đất theo 
đúng quy hoạch của thành phố Lào Cai; tuyến 
huyện được mở rộng quỹ đất theo quy hoạch đảm 
bảo các bệnh viện có đủ diện tích theo quy định 
và có thể mở rộng phát triển theo mô hình mới. 
Đảm bảo cơ sở vật chất cho Sở Y tế và các đơn vị 
trực thuộc tuyến tỉnh theo quy hoạch; hoàn thành 
đầu tư giai đoạn 2 Bệnh viện đa khoa tỉnh; xây mới 
Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Nội tiết, Y học cổ 
truyền. Bố trí cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của 
khối y tế dự phòng tuyến huyện; cải tạo, nâng cấp 
bệnh viện Si Ma Cai; xây mới Bệnh viện đa khoa 
huyện Mường Khương; đảm bảo 100% phòng 
khám ĐKKV được xây dựng kiên cố tại các cụm 
xã; 100 % các trạm y tế xã có cơ sở xây kiên cố.

Bốn là, thực hiện rà soát, sắp xếp cơ cấu nhân 
lực y tế hợp lý, hiệu quả; tập trung đào tạo nhân 
lực Bác sỹ đa khoa, xét nghiệm, các cán bộ trình 
độ chuyên môn sâu, chuyên khoa I, chuyên khoa 
II. Ưu tiên đào tạo nhân lực y tế xã, y tế dự phòng 
và trình độ chuyên môn cao của bệnh viện các 
tuyến. Sử dụng hiệu quả các Đề án Bệnh viện vệ 
tinh, Đề án 1816 của Bộ Y tế để đào tạo nhân lực 
trình độ cao. Tăng tỷ lệ tuyển sinh các đối tượng 
bác sỹ, dược sỹ đại học, điều dưỡng, kỹ thuật viên. 
Mở rộng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển, chú 
trọng tuyển sinh con em người dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa. Kết quả từ năm 2016 đến nay 
toàn tỉnh đã thu hút được 47 bác sỹ, hỗ trợ đào 
tạo được 97 cán bộ, 765 cán bộ được hưởng chính 
sách ưu đãi, 148 lượt cán bộ thực hiện luân phiên 
xuống tuyến dưới. Tập trung nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, củng cố hệ thống xét nghiệm, 
chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, phòng mổ. 

Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho người 
nghèo và khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
Mở rộng thực hiện khám chữa bệnh dịch vụ chất 
lượng cao, khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các 
bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân, đáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ ngày càng cao của Nhân dân. Giáo dục nâng 
cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, 
đổi mới phong cách phục vụ; phát động thi đua 
thực hiện “Thầy thuốc như mẹ hiền”, khen thưởng 
kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về 
tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.

Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư 
trang thiết bị hiện đại phục vụ cho chẩn đoán và 
điều trị tại các bệnh viện công lập. Đa dạng hóa 
các hình thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
trong đó y tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cho 
phép nhiều lực lượng có hiểu biết và kinh nghiệm 
nghề nghiệp tham gia các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe dưới sự quản lý của nhà nước nhằm cung 
ứng dịch vụ ngày càng thuận tiện cho người dân 
và giảm bớt sức ép cho ngân sách Nhà nước. Chú 
trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải 
y tế theo đúng tiêu chuẩn quy định ; đồng thời có 
biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa sự lây lan các 
tác nhân gây bệnh ra môi trường xung quanh từ các 
cơ sở y tế. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc 
tế về lĩnh vực y tế. Nghiên cứu đề xuất, triển khai 
các hoạt động hợp tác đầu tư, khám chữa bệnh 
với các địa phương trong nước và các nước trong 
khu vực có nền y học phát triển. Xây dựng các đề 
án, dự án trọng điểm để kêu gọi đầu tư phát triển. 
Khuyến khích các tổ chức viện trợ không hoàn 
lại cho nhu cầu khám chữa bệnh người nghèo, 
trẻ em, người tàn tật và phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới tỉnh Lào Cai đã có định 
hướng cụ thể trong việc phát triển sự nghiệp y tế, 
đồng thời tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo: 
Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, 
tầm vóc, tuổi thọ chất lượng cuộc sống của nhân 
dân; xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, 
chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát 
triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng 
bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm 
sóc sức khoẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, có 
năng lực chuyên môn vững vàng. Giữ vững mức 
độ phát triển khá so với toàn quốc và cao so 
với các tỉnh Miền núi phía Bắc; phát huy lợi thế, 
nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng 
dược phẩm, sản xuất dược liệu có thế mạnh và 
dịch vụ y tế du lịch. Thực hiện đạt và vượt các 
chỉ tiêu sức khỏe trong kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 

T.X.T
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HUYỆN SI MA CAI TÍCH CỰC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND
VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -  XÃ HỘI

ĐÀO HẠNH

Si Ma Cai là huyện miền núi, biên giới, 
kinh tế chậm phát triển, nguồn thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn thấp, chưa 
thực sự bền vững về nội lực, tiềm lực tài chính 
của người nộp thuế, các doanh nghiệp, hợp tác 
xã còn ít, giá trị thấp... sau khi sáp nhập đơn vị 
hành chính, trên địa bàn huyện còn 9 xã và 1 
thị trấn, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ huyện khóa XVII, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 
2020 và 04 Chương trình, 12 Đề án trọng tâm 
với sự quyết tâm, thống nhất cao của Huyện 
ủy, HĐND, UBND huyện trong chỉ đạo, điều 
hành đã bám sát các chương trình, nghị quyết, 
kế hoạch đề ra; quan tâm đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác lãnh đạo theo hướng vừa 
bao quát toàn diện các lĩnh vực, vừa tập trung 
vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết, cụ thể 
đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính 
quyền các xã khắc phục khó khăn, tiếp tục triển 
khai có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Với sự chủ động dự báo tình hình ngay 
từ đầu năm, đồng thời thực hiện sự chỉ đạo 
của Tỉnh với các Chỉ thị, Nghị quyết trong đó 
thực hiện triển khai thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả 
quan trọng. Đến nay tình hình dịch bệnh cơ 
bản được kiểm soát, huyện tiếp tục chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Tỉnh về 
một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, 
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội để ứng phó với diễn biến của dịch 
Covid-19, thiết lập trạng thái “bình thường mới” 
đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo 
phòng chống dịch. Thực hiện tốt mối quan hệ 
công tác giữa Huyện ủy với HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ và các đoàn thể của huyện, các 
công việc được giải quyết đúng trách nhiệm, 
thẩm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo của Huyện 
ủy, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND 
huyện, các Ban HĐND huyện trong việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết của HĐND, tham 

gia hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; thực 
hiện tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt là sự 
phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát 
sinh trong quản lý điều hành giữa Thường trực 
HĐND và UBND huyện. Các chỉ tiêu, kế hoạch 
được giao được thể chế hoá, vận dụng sáng 
tạo, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương, có chương trình hành động, mục 
tiêu và giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực và 
được sự đồng thuận của nhân dân nên tình 
hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện duy trì 
ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. 
Trong đó, hoạt động của HĐND huyện đóng 
vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để 
các đại biểu phát huy dân chủ, gần dân và lắng 
nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Xây 
dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND có 
chất lượng, các nghị quyết bảo đảm đúng luật 
và phù hợp với thực tế của địa phương. Đồng 
thời quan tâm giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết HĐND huyện trên tất cả các lĩnh vực: 
Kinh tế tài chính, tư pháp, các công trình xây 
dựng cơ bản trên địa bàn, xóa đói giảm nghèo, 
việc thực hiện các chương trình xây dựng nông 
thôn mới… Thường xuyên giám sát việc điều 
hành của UBND huyện. Tập thể HĐND huyện 
đã giữ được mối đoàn kết, thống nhất. Phối 
kết hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể của 
huyện theo đúng luật định; xây dựng kế hoạch 
sát, đúng với điều kiện thực tế của huyện, tích 
cực tuyên truyền vận động nhân dân phát triển 
sản xuất để nâng cao năng xuất, cải thiện đời 
sống. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân ứng dụng 
100% giống mới, thực hiện thí điểm các mô 
hình giống mới (ngô ngọt, nấm, dưa lưới) tại 
các xã, thực hiện xen canh tăng vụ các loại 
cây trồng, triển khai thực hiện dự án trồng rau 
trái vụ, dự án trồng cây ăn quả ôn đới, trồng 
cây dược liệu... Tạo điều kiện giúp đỡ, động 
viên nhân dân sản xuất nông lâm nghiệp đúng 
khung thời vụ. Từ đầu năm đến nay, diện tích 
một số cây trồng chính như lúa, ngô đạt và 
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vượt kế hoạch, cây trồng ít sâu bệnh hại, dự 
kiến được mùa; công tác phòng chống dịch 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được đẩy 
mạnh, một số chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế 
hoạch tỉnh giao như: Diện tích lúa đạt 111% 
kế hoạch; diện tích ngô đạt 102% kế hoạch; 
đàn gia súc đạt 143% kế hoạch; diện tích rừng 
được bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh đạt 100% 
kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn 
mới được tích cực triển khai. Tiếp tục duy trì và 
củng cố các tiêu chí đã hoàn thành các năm 
trước, lũy kế đến nay toàn huyện 
có 04/10 xã, thị trấn đạt Nông thôn 
mới; năm 2020 đăng ký xã Sán 
Chải đạt chuẩn Nông thôn mới; 
các tiêu chí nông thôn mới như số 
tiêu chí hoàn thành bình quân/xã, 
tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu 
hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ dân nông thôn 
sử dụng nước hợp vệ sinh đến đạt 
và vượt kế hoạch; các chỉ tiêu về 
phát triển sự nghiệp y tế như cơ sở 
y tế, số giường bệnh, tỷ lệ các cặp 
vợ chồng trong độ tuổi áp dụng các 
biện pháp tránh thai, tỷ lệ bao phủ 
bảo hiểm y tế, số người tham gia 
bảo hiểm xã hội đều đạt và vượt 
kế hoạch; duy trì 100% các xã đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục; xóa mù 
chữ và sau xóa mù chữ đạt 100% kế hoạch, 
một số chỉ tiêu khác về y tế, kế hoạch hóa 
gia đình, sự nghiệp văn hóa thông tin, xóa đói 
giảm nghèo... được thực hiện đúng lộ trình 
theo kế hoạch, dự kiến cuối năm sẽ đạt và vượt 
kế hoạch. Công tác xóa đói giảm nghèo được 
chú trọng, an sinh xã hội được quan tâm, thực 
hiện tốt các chính sách đối với các đối tượng 
bảo trợ xã hội, người có công, người nghèo, hộ 
gia đình ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay 
còn có những khó khăn, tồn tại như thời tiết, khí 
hậu diễn biến khó lường, mưa lũ, sạt lở gây ách 
tắc giao thông. Đặc biệt, do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời 
sống nhân dân; bệnh dịch tả lợn Châu phi còn 
diễn biến phức tạp tuy đã được phát hiện và 

xử lý kịp thời không để lây lan dịch bệnh, song 
đến nay do ảnh hưởng chung của dịch bệnh 
giá cả tiêu dùng mặt hàng thịt lợn vẫn ở mức 
cao; thu ngân sách trên địa bàn tiến độ còn đạt 
thấp; tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc 
thiểu số tăng so cùng kỳ... 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song 
trong những năm qua, Đảng và Nhà nước tiếp 
tục có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên cho 
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo 

và các chính sách an sinh xã hội... huyện Si 
Ma Cai đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết của 
HĐND huyện tạo cơ sở pháp lý, phục vụ kịp thời 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương 
và đề ra các biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu 
quả đối với từng lĩnh vực. Đặc biệt là dự án giảm 
nghèo nhanh và bền vững và Chương trình xây 
dựng Nông thôn mới. Tích cực vận động nhân 
dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật 
nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 
tận dụng nguồn vốn vay hỗ trợ sản xuất, thực 
hiện thí điểm các mô hình giống mới... vì thế các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã cơ bản 
đạt và vượt kế hoạch; các vấn đề xã hội được 
quan tâm; quốc phòng, an ninh được ổn định và 
giữ vững, góp phần quan trọng trong việc nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đ.H

Ảnh: T.L
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Cú hích từ chính sách: Nghị quyết của HĐND
về các chính sách trợ giúp xã hội

NGUYỄN THỊ HỒNG MINH
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Trợ giúp xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Bởi vậy, 
những năm qua, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều chính sách trợ giúp xã hội nhằm tạo điều 
kiện tối đa cho các đối tượng bảo trợ xã hội ở địa phương có cuộc sống ổn định và hòa nhập tốt hơn 
vào cộng đồng. 

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã 
và đang triển khai thực hiện có hiệu 

quả nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo 
trợ xã hội ở địa phương. Ngoài các chính sách 
theo quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành 
Trung ương, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành 
thêm một số chính sách ưu tiên, trợ giúp cho 
các nhóm đối tượng này nhằm quan tâm, chăm 
lo và tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng có 
cuộc sống ổn định và hòa nhập tốt hơn vào cộng 
đồng. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội tỉnh, ngay sau khi có các văn bản triển khai 
thực hiện của HĐND tỉnh về chính sách trợ giúp 
xã hội, đơn vị đã chủ động phối hợp với các sở, 
ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, 
thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên 
truyền  các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai về chính sách trợ giúp xã hội.

Thực tế cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 
66/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi phí dịch 
vụ chi trả cho đơn vị, tổ chức thực hiện dịch 
vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp 
hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai. Từ năm 2017 đến hết tháng 
7/2020, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp 
xã hội cho hơn 557 nghìn lượt người (gồm các 
đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ mồ 
côi, người khuyết tật...) với kinh phí thực hiện 
trên trên 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung 
ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh; 
phí chi trả cho Bưu điện tỉnh trên 2,8 tỷ đồng 
từ nguồn ngân sách của tỉnh. Việc chi trả trợ 
cấp hàng tháng cho đối tượng qua hệ thống Bưu 
điện được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm 
túc, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng 
chế độ, đảm bảo thời gian quy định; đồng thời 
giúp cho cán bộ công chức ngành lao động - xã 
hội cấp xã giảm tải được khối lượng công việc, 
có thêm nhiều thời gian tập trung vào các công 
việc chuyên môn.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị 
quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 
18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lào Cai về chính sách trợ giúp xã hội 
đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 
2020; tính đến hết tháng 7/2020, toàn 
tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp xã hội 
cho hơn 64 nghìn lượt người cho các 
đối tượng: bảo trợ xã hội, người cao 
tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật; nuôi 
dưỡng tập trung tại Trung tâm Công 
tác xã hội tỉnh... với kinh phí trên 293 
tỷ đồng; thực hiện trợ giúp đột xuất 
do thiên tai cho gần 20.422 hộ (bao 
gồm hỗ trợ gạo, người bị thương, người 
chết) với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng. 

 Chăm sóc người già cô đơn
tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Lào Cai

Ảnh: H.M
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Chính sách này đã giúp đời sống của các đối 
tượng, gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội được 
cải thiện đáng kể và từng bước nâng cao chất 
lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo. Đặc 
biệt, việc nâng mức trợ cấp cho các đối tượng 
được nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội từ 
nguồn ngân sách của địa phương đã góp phần 
cải thiện mức sống, giảm bớt khó khăn giúp cho 
các đối tượng có điều kiện tốt hòa nhập cộng 
đồng, xã hội. 

Với Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND 
ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai về 
một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ 
người cao tuổi; đón tiếp thăm hỏi, chúc mừng 
các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ 
quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện; giai 
đoạn 2016-2018 toàn tỉnh đã thực hiện chúc 
thọ, mừng thọ cho 14.280 lượt người; với kinh 
phí trên 2,4 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện Nghị 
quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 
18 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai 
về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ 
người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 
các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
nam tỉnh, cơ quan tôn giáo thực hiện: đã thực 
hiện chúc thọ, mừng thọ cho 4.844 lượt người 
với kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng. Trên cơ sở thực 
hiện chính sách, nhiều hoạt động chăm sóc và 
phụng dưỡng người cao tuổi được quan tâm chú 
trọng thực hiện như chính sách chăm sóc sức 
khoẻ, chính sách trợ cấp xã hội, xoá nhà tạm, 
chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi; qua đó 
góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người 
cao tuổi, đặc biệt là đối với người cao tuổi cô 
đơn, khuyết tật; đồng thời, chính sách chúc 
thọ, mừng thọ thể hiện sự quan tâm chăm sóc 
Người cao tuổi ở địa phương là liều thuốc tinh 
thần động viên Người cao tuổi; tạo điều kiện để 
người cao tuổi “sống vui, sống khỏe, sống có 
ích” vị thế, vai trò của người cao tuổi được nâng 
cao trong xã hội.

Cùng với đó, việc trợ giúp thường xuyên 
tại cộng đồng luôn được các cấp, các ngành 
quan tâm, chú trọng thực hiện. Giai đoạn 2016 
- 2020, đã trợ giúp cho  hơn 51 nghìn lượt đối 
tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại 
cộng đồng, gồm: người cao tuổi, khuyết tật nặng 

và đặc biệt nặng, trẻ em em có hoàn cảnh đặc 
biệt, gia đình nhận nuôi dưỡng người khuyết tật 
đặc biệt nặng... với  kinh phí trên 190 tỷ đồng. 

Khảo sát thực tế cho thấy, toàn tỉnh hiện 
có gần 734 nghìn người, trong đó nhu cầu trợ 
giúp của đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính 
sách bảo trợ xã hội chiếm khoảng 5% dân số 
(hiện nay đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng chiếm khoảng 1,8% dân số). Số 
lượng đối tượng ngày càng được mở rộng, nhu 
cầu trợ giúp đa dạng. Do đó, để công tác thực 
hiện chính sách trợ giúp xã hội ở Lào Cai ngày 
càng thiết thực và đạt hiệu quả cao; tỉnh Lào Cai 
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai 
trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
các cấp trong việc huy động và bố trí nguồn lực 
cho công tác bảo trợ xã hội; xây dựng kế hoạch 
giám sát thực hiện các chương trình, chính sách 
trợ giúp xã hội. Đẩy mạnh công tác phối hợp của 
các ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trong 
việc thực hiện công tác trợ giúp xã hội trên địa 
bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra và 
tự kiểm tra việc triển khai thực hiện các chính 
sách trợ giúp xã hội của các cấp, các ngành và 
công tác kiểm tra, giám sát công tác chi trả trợ 
cấp đặc biệt là giám sát trực tiếp từ chính quyền 
các địa phương để đảm bảo triển khai chi trả kịp 
thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, rất cần các cấp có thẩm 
quyền rà soát, nghiên cứu, bổ sung chính sách 
trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng đối tượng, 
điều chỉnh chuẩn và nâng mức hưởng; xây dựng 
mức sống tối thiểu, bảo đảm mọi người dân có 
mức sống dưới mức tối thiểu đều được hỗ trợ, 
thực hiện hỗ trợ toàn diện đối với người cao tuổi, 
trẻ em, người bị khuyết tật; nâng cấp hệ thống 
cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển mô hình chăm 
sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, 
khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân 
vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao 
tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô 
hình nhà dưỡng lão; hỗ trợ kinh phí thông qua 
đầu tư dự án hoặc lồng ghép vào các Chương 
trình mục tiêu Quốc gia để phát triển cơ sở hạ 
tầng, công trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu của 
người yếu thế trong xã hội.

N.T.H.M
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KỶ NIỆM SÂU SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ĐẠI BIỂU HĐND

HOÀNG MỊCH
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII, XIII

Tôi sinh ra và lớn lên từ quê hương đất 
tổ Đền Hùng Phong Châu - Phú Thọ, 

sau khi học hết cấp III phổ thông trường huyện, 
tháng 9/1965 tôi bước chân vào cửa Trường 
Đại học theo học chuyên ngành kinh tế nông 
nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội 
nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tháng 
10/1969 tốt nghiệp Đại học khi tuổi đời ngoài 
20, được Bộ Nông nghiệp điều động phân công 
trong đoàn chỉ đạo sản xuất của Bộ tăng cường 
cán bộ Khoa học kỹ thuật cho Lào Cai. Từ một 
sinh viên mới ra trường được giao đi chỉ đạo 
sản xuất ngay tại xã Bản Xen, huyện Mường 
Khương, trong 4 năm được sống “Ba cùng” với 
bà con nông dân, rồi sau đó về làm cán bộ 
Đội quy hoạch của Ty Nông nghiệp Lào Cai, 
giáo viên Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp 
Lào Cai, Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp 
Hoàng Liên Sơn, Giám đốc Nông trường Quốc 
doanh Bảo Yên, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND 
huyện Bảo Yên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
PTNT Lào Cai, Trưởng ban Kinh tế và Ngân 
sách HĐND tỉnh. Đến tháng 3/2008 nghỉ hưu 
theo chế độ. Tôi được trải nghiệm từ thực tế 
cuộc sống, thường xuyên gắn bó với bà con 
nông dân, cùng được chia sẻ vui buồn với 
những thắng lợi và lo toan của người nông dân 
khi được mùa, mất mùa, khi thiên tai bão lũ khô 
hạn, dịch bệnh trên cây trồng, gia súc gia cầm. 
Từ năm 1982 đến năm 2010 được Đảng cử, 
dân bầu là đại biểu HĐND huyện, tỉnh, được 
đeo trên ngực tấm phù hiệu Đại biểu HĐND 
là sự kiện lớn lao, vinh dự và thiêng liêng lắm.

Giai đoạn 1982 - 1999, tôi là đại biểu 
HĐND huyện, tỉnh nhiệm vụ chính là công việc 
của người cán bộ quản lý lãnh đạo một đơn vị 
sản xuất kinh doanh của Nhà nước, cán bộ lãnh 

đạo quản lý Nhà nước cấp huyện, cấp ngành 
của tỉnh. Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ người 
đại biểu HĐND rõ rệt nhất là tuyên truyền, 
vận động, tổ chức thực hiện Nghị quyết của 
HĐND trong phạm vi lĩnh vực đơn vị, ngành 
mình phụ trách. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng 
của cử tri để tổng hợp phản ảnh tại kỳ họp, 
cùng với HĐND bàn bạc, phối hợp với UBND 
cùng cấp giải quyết, xử lý. Được trải nghiệm 
hòa chung trong suy nghĩ mong muốn của cử 
tri nên khi xử lý giải quyết công việc tôi luôn đặt 
mình vào vị trí của cử tri để cùng tìm giải pháp 
giải quyết sao cho phù hợp, thấu tình đạt lý 
tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dân 
- Mềm dẻo khước từ những việc mang tính chỉ 
huy “Thử nghiệm” trên mảnh ruộng và sức lao 
động của người dân - Thái độ và cách xử lý này 
đã không ít lần tạo cho tôi bị sức ép, phiền toái 
trong công việc. 

Đầu năm 2000, tôi được tỉnh điều động 
về làm công tác chuyên trách tại Văn phòng 
HĐND và Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh trên 
cương vị Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách 
HĐND tỉnh, một công việc mới mẻ “có tiếng” 
nhưng chẳng mấy người muốn đến. Lúc đầu 
nhận nhiệm vụ mới tôi không khỏi băn khoăn, 
suy nghĩ không tránh khỏi mặc cảm vì có người 
còn quan niệm rằng Hội đồng nhân dân chỉ 
là một thiết chế mang tính hình thức, được so 
sánh ví von như là một lọ hoa được sắp xếp bài 
trí trên bục nói chuyện cho thêm phần sang 
trọng, có cũng được hoặc chưa có cũng chẳng 
sao. Có người còn chia sẻ, động viên tôi thôi 
yên tâm làm công việc mới nhưng lưu ý chỉ nên 
lấy nghe là chính. Dù có biết cũng không nên 
nói những suy nghĩ chính kiến trái chiều của 
mình nên tránh tạo nên sự khó khăn, phức tạp 
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cho cơ quan điều hành chỉ đạo cụ thể. Nhưng 
với bản tính luôn tâm huyết, say sưa, nhiệt tình 
với bất kỳ công việc gì được giao tôi tự nhủ hãy 
biết quên đi những mặc cảm, cứ dấn thân vào 
công việc nhất thiết sẽ tìm ra động lực mới, 
niềm vui mới hăng say làm việc để tự khẳng 
định bản lĩnh và phẩm chất của mình. Góp phần 
khẳng định vị thế của HĐND, một thiết chế 
không thể thiếu trong bộ máy chính quyền địa 
phương, chính quyền của dân, do dân, vì dân. 

Sau gần 10 năm liên tục là Trưởng Ban 
Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh với nhiều kỷ 

niệm khó quên trong các hoạt động tiếp xúc 
cử tri trước và sau kỳ họp, giám sát, thẩm tra, 
tham gia xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh, 
hoạt động kỳ họp hồi tưởng lại tuy bản thân mới 
chỉ góp phần làm được một số việc trong thành 
tích chung của Thường trực HĐND, các Ban 
HĐND nhưng đã tạo nên lòng tin yêu của cử tri 
đối với người đại biểu của mình, họ luôn mong 
muốn các đại biểu do mình lựa chọn tín nhiệm 
bầu ra hãy cần gần dân, sát dân hơn để dân có 
nhiều cơ hội tiếp xúc, phản ảnh tâm tư nguyện 
vọng của mình để đại biểu biết, tổng hợp, báo 
cáo và phản ảnh lên các cấp thẩm quyền xem 
xét giải quyết theo như chủ trương, chính sách, 
pháp luật của nhà nước đã ban hành. 

Trong nhiều kỷ niệm khó quên tôi chỉ xin 
dẫn ra vài việc làm cụ thể bản thân đã cùng 
được tham gia xử lý. Đó là việc Ban Kinh tế 
và Ngân sách trong chuyến giám sát thực tế 
tại thôn Lù Dì Sán thuộc xã Sín Chải huyện Si 
Ma Cai về thực hiện chương trình 135, chương 
trình sắp xếp ổn định dân cư ra biên giới đầu 
năm 2003. Đây là thôn bản xa nhất, khó khăn 
nhất trong bảy thôn bản khó khăn nhất lúc bấy 
giờ của huyện, Huyện ủy Si Ma Cai phải có 
riêng một Nghị quyết để chỉ đạo giúp đỡ các 
thôn bản này. Đây là thôn nằm bên bờ con 

sông xanh chảy qua, là nơi tiếp giáp 
với tỉnh Hà Giang Việt Nam và tỉnh 
Vân Nam - Trung Quốc. Theo đường 
chim bay từ Trung tâm huyện xuống 
thôn bản chỉ vài cây số, nhưng đi bộ 
theo đường mòn thì phải đi bộ mấy 
tiếng đồng hồ mới tới. Thực tế khảo 
sát trực tiếp tại thôn, tiếp xúc với bà 
con dân bản, chúng tôi cảm nhận 
nỗi khao khát của dân mong sao 
Nhà nước sớm hỗ trợ đầu tư cho một 
con đường nhưng đến nay vẫn chưa 
được ghi vốn đầu tư. Về lại tỉnh, Ban 
Kinh tế và Ngân sách đề nghị lãnh 
đạo sở Kế hoạch và Đầu tư đi khảo 
sát thực tế để có hướng giải quyết, 
sau việc này Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đã trình tỉnh ghi bổ sung vốn đầu tư 

làm con đường ngay trong năm. Sau này Ban 
Kinh tế và Ngân sách trở lại tái giám sát, con 
đường xuống bản đã có, dân bớt khổ đi nhiều, 
chúng tôi cảm nhận ngay ra niềm vui của dân 
trong từng ánh mắt, tin yêu Đảng và chính 
quyền Huyện. 

Hay câu chuyện thể hiện vai trò trách 
nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND 
tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chỉ đạo, 
giải tỏa, giám sát việc di chuyển ngôi nhà sàn 
tư nhân mới dựng lên để làm nhà dịch vụ, bán 
hàng trái với quy hoạch ban đầu đã công bố, tạo 
nên dư luận không tốt; gây bức xúc trong khu 
dân cư tại đường Thanh Niên, phường Duyên 
Hải, nay là phường Cốc Lếu đầu năm 2005. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại cơ sở
Ảnh: Hoàng Linh



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 10 41

Với quyền hạn và trách nhiệm theo luật định, 
Thường trực HĐND tỉnh đã kiên quyết đề nghị 
UBND tỉnh sớm có biện pháp giải quyết, tiếp thu 
ý kiến của HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Quang Vinh 
khi đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
đã giao cho các ngành chức năng cùng UBND 
thành phố Lào Cai phối hợp giải quyết dứt điểm. 
Kết quả là chỉ sau ít ngày chủ ngôi nhà sàn đã 
làm văn bản báo cáo tỉnh xin dỡ nhà chuyển đi 
nơi khác trả lại mặt bằng như quy hoạch ban 
đầu. Kết quả này đồng nghĩa với việc giải quyết 
được những bức xúc, kiến nghị của cử tri, không 
để xảy ra nguy cơ khiếu kiện tập thể, vượt cấp, 
tạo được lòng tin trong nhân dân, nâng cao vị 
thế của Hội đồng nhân dân. 

Lại nhớ trong một kỳ họp HĐND tỉnh cuối 
năm 2006 khi thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh 
về thời kỳ ổn định ngân sách, phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 
nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương, 
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
ngân sách địa phương và thời kỳ quyết định 
dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương. Ban Kinh tế và Ngân sách nhận thấy 
việc xếp loại các huyện theo tiêu chí phân bổ và 
hệ số điều chỉnh định mức chi tiêu theo dự toán 
của huyện Bát Xát và huyện Mường Khương là 
chưa phù hợp với thực tế của hai huyện này, nếu 
theo phương án trình thì hai huyện này sẽ thiệt 
thòi, không động viên được sức mạnh tổng hợp 
của nhân dân địa phương. Bằng những căn cứ 
có tính thuyết phục, lý giải chặt chẽ, có lý có tình 
trong quá trình thẩm tra trên cơ sở bình đẳng, 
đối thoại, chia sẻ thông tin cùng tìm phương 
án tối ưu để giải quyết giữa Sở Tài chính với 
Ban Kinh tế và Ngân sách nên khi trình ra kỳ 
họp nghị quyết này đã được thông qua thuận 
lợi thống nhất cao. Hay việc thẩm tra tờ trình 
của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn 
mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách 
cấp xã, phường, thị trấn lại ở một tình huống 
khác. Dù được biết phương án trình của UBND 
tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí, 
nhưng trong quá trình tiếp xúc cử tri, khảo sát, 
giám sát tại cơ sở. Ban Kinh tế và Ngân sách 

thấy còn có nội dung chưa phù hợp cần được 
thảo luận dân chủ tại kỳ họp. Dựa trên nguyên 
tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng nhưng vẫn 
phải coi pháp luật là tối thượng, lấy lợi ích chính 
đáng phù hợp với mong muốn của dân làm gốc. 
Ban Kinh tế và Ngân sách vẫn trình ra trước kỳ 
họp một số vấn đề chưa thống nhất với phương 
án trình của UBND tỉnh để kỳ họp xem xét lựa 
chọn. Việc làm này được coi là “phá lệ” không 
thuận chiều, ít xảy ra ở các kỳ họp trước. Sau 
khi dân chủ thảo luận tại kỳ họp để có được sự 
thống nhất cao khi biểu quyết. Chủ tọa kỳ họp 
lúc đó do đồng chí Giàng Seo Phử - Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quyết định lấy phiếu xin 
ý kiến của từng đại biểu trước khi thông qua dự 
thảo nghị quyết. Kết quả là phương án đề nghị 
điều chỉnh lại một số nội dung cụ thể của Ban 
Kinh tế và Ngân sách đưa ra được đa số đại 
biểu tán thành, được kỳ họp nghị quyết thông 
qua. Nhưng ngay sau đó tại phiên họp rút kinh 
nghiệm kỳ họp, bản thân Trưởng Ban Kinh tế và 
Ngân sách được một đồng chí trong Thường trực 
Tỉnh ủy “nhắc nhở” về việc làm phá lệ trái với ý 
kiến đã thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Kể lại một vài chuyện thực tế để thấy làm tròn 
đươc nhiệm vụ của người đại biểu HĐND đại 
diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân thật 
không đơn giản. Ngoài cái tâm, lòng nhiệt huyết 
thì phải có bản lĩnh, có tầm, có kiến thức chuyên 
môn sâu -  Nhưng để có được cái tầm như mong 
muốn ngoài việc tự rèn luyện, học hỏi tích lũy 
kinh nghiệm làm đại biểu còn rất cần phải có sự 
giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của 
Đảng, của chính quyền để năng lực của người 
đại biểu của dân được từng bước nâng cao, nhất 
là những đại biểu hoạt động chuyên trách, chỉ 
có như vậy hoạt động của người đại biểu mới 
thực sự có hiệu quả, mới được dân tin, dân yêu, 
dân thừa nhận, cũng như khẳng định được mình 
khẳng định được vai trò, vị thế của HĐND như 
pháp luật quy định, để xóa đi suy nghĩ phiến 
diện của ai đó vẫn còn coi Hội đồng nhân dân là 
một thiết chế mang tính hình thức.

H.M
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17. Cử tri xã Võ Lao phản ánh: Đường Quý 
Xa - Tằng Loỏng đã thi công từ cuối năm 2014 
đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành đưa vào khai thác để tránh tình 
trạng như hiện nay xe chở quặng quá tải, phóng 
nhanh, tránh xảy ra tai nạn và hư hỏng đường 
tỉnh lộ 151.

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

Dự án đường Quý Xa (huyện Văn Bàn) 
- Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng), tỉnh Lào 
Cai được UBND tỉnhphê duyệt tại Quyết 
định số 1557/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 với 
tổng mức đầu tư là 729 tỷ đồng và được điều 
chỉnh tại Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 
29/5/2017 và Quyết định số 656/QĐ-UBND 
ngày 21/3/2019 với tổng mức đầu tư sau điều 
chỉnh là 842,38 tỷ đồng. 

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 
1 triển khai xây dựng nền, móng đường, các 
công trình phụ trợ. Giai đoạn 2 xây dựng mặt 
đường bê tông nhựa.

- Giai đoạn 1: Khởi công tháng 6/2015 và 
đã thi công hoàn thành trong tháng 5/2019; đã 
thực hiện nghiệm thu công trình hoàn thành 
trong tháng 8/2019 và bàn giao để triển khai thi 
công giai đoạn 2.

- Giai đoạn 2: Công tác xây dựng mặt 
đường chia làm 02 gói thầu và được khởi công 
từ ngày 21/8/2019, thời gian thi công 120 ngày. 
Đến nay đã thi công móng cấp phối đá dăm 
5,2km/31,1km; hiện nay các nhà thầu đang tiếp 
tục thi công lớp móng cấp phối đá dăm và hoàn 
thiện để triển khai mũi thi công thảm bê tông 
nhựa mặt đường. Giá trị khối lượng đã thực hiện 
đến nay là 6,5/96,1 tỷ đồng. 

Trên cơ sở tiến độ của dự án, UBND tỉnh 
đã yêu cầu Sở GTVT - XD tập trung chỉ đạo các 
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 
dự án trước 31/12/2019. Hiện nay các nhà thầu 
đang tập trung, tăng cường nguồn lực, tranh thủ 
thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công.

18. Cử tri xã Tân An huyện Văn Bàn đề 
nghị: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào 
Cai sớm cắm mốc lộ giới rõ ràng đường tỉnh lộ 
151 đoạn từ Ngã 3 xã Tân An đi giáp danh giới 
Lào Cai - Yên Bái để quản lý. Hiện nay vì không 
có mốc lộ giới nên có một số hộ dân hai bên 
đường lấn chiếm lề đường làm nhà, công trình 
phụ che khuất tầm nhìn thường xảy ra va quyệt 
giao thông khi đi qua đoạn đường trên.

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

- Đoạn tuyến từ Ngã 3 xã Tân An đi giáp 
ranh giới Lào Cai - Yên Bái thuộc tuyến đường 
tỉnh 151C. Do nguồn kinh phí hạn hẹp, mặt 
khác, khu vực tuyến đi qua có nhiều vị trí đang 
điều chỉnh quy hoạch cục bộ nên hiện nay mốc 
lộ giới chưa được cắm ngoài thực địa.

Tuy nhiên, việc quản lý hành lang an toàn 
giao thông đường bộ được thực hiện theo hiện 
trạng tuyến với phạm vi quản lý hành lang 
theo quy định hiện hành (phạm vi quản lý tính 
từ đỉnh taluy nền đường đào hoặc chân ta luy 
nền đường đắp trở ra là 10m). UBND tỉnh yêu 
cầu Sở GTVT - XD phối hợp với chính quyền 
địa phương thường xuyên và các cơ quan liên 
quan kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo 
quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
đường bộ. Chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì tuyến 
đường thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng, 
phát quang cây cỏ đảm bảo tầm nhìn cho người 
tham gia giao thông.

19. Cử tri xã Văn Sơn huyện Văn Bàn phản 
ánh: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Lào Cai sớm 
triển khai kế hoạch xây cầu tại đập tràn giáp 
danh xã Văn Sơn và xã Phú Nhuận huyện Bảo 
Thắng để nhân dân đi lại thuận tiện trong mùa 
mưa lũ.

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

Cầu Văn Sơn, huyện Văn Bàn nằm trên 
tuyến tỉnh lộ 151, hiện nay đã xuống cấp vào 
mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập gây khó khăn 
cho việc đi lại của nhân dân trong mùa mưa lũ. 
Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ 

TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
(Tiếp theo kỳ trước)
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trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2198/
QĐ-UBND gồm đầu tư xây dựng 03 cầu (cầu 
Suối Cù, cầu tràn Văn Sơn, cầu tràn Võ Lao 
2) trong đó cầu Văn Sơn có quy mô cầu tràn 
BTCT, chiều rộng toàn cầu 9,0m. tổng mức đầu 
tư công trình là 4,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện 
giai đoạn 2020-2022. Đến nay, Sở Giao thông 
vận tải - Xây dựng là chủ đầu tư dự án đang lập 
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dự kiến xong 
và trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10 
năm 2019, dự kiến triển khai thi công trong Quý 
II năm 2020. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, 
đơn vị liên khẩn trương triển khai theo tiến độ dự 
án được duyệt.

20. Cử tri xã Văn Sơn huyện Văn Bàn phản 
ánh: Hiện nay đoạn đường QL 279, từ Cầu Khe 
Lếch đến đoạn khu Mỏ sắt Quý Sa do xe chở 
quặng đi lại nhiều đường đã hư hỏng, xuống cấp 
trầm trọng. Đề nghị UBND tỉnh tu sửa, nâng cấp 
để các phương tiện tham gia giao thông được 
đảm bảo.

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

Quốc lộ 279 đoạn từ cầu Khe Lếch đến khu 
Mỏ sắt Quý Sa (Km101 - Km103) đã được Sở 
GTVT - XD phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư sửa 
chữa hư hỏng nền, mặt đường tại Quyết định 
số 1074/QĐ-SGTVTXD ngày 29/11/2018. Sở 
GTVT - XD đang chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh 
tiến độ thi công, dự kiến đến hết tháng 11/2019 
thi công hoàn thành, đưa vào khai thác, góp 
phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

21. Cử tri xã Làng Giàng huyện Văn Bàn 
đề nghị: UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư đổ 
đường bê tông xi măng tuyến đường từ thôn 
Nậm Bó lên Bản Hành tổng chiều dài 6Km. Đầu 
tư xây dựng cầu Nậm Bó (danh mục công trình 
nằm trong kế hoạch  của tỉnh về xây dựng các 
xã đạt chuẩn NTM 2018).

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

Xã Làng Giàng là xã đã hoàn thành Nông 
thôn mới năm 2018. Tuyến đường từ thôn Nậm 
Bó lên Bản Hành là tuyến đường trục thôn 
có nền đường chủ yếu là đá và mặt đường 
được rải cấp phối. Đối với việc đề nghị đầu 
tư đổ bê tông xi măng mặt đường để thuận 
tiện cho việc đi lại của nhân dân, 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 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.

Cầu tràn liên hợp Nậm Bó, xã Làng Giàng 
đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ chương 
đầu tư tại Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 
17/9/2019, dự kiến thi công trong giai đoạn 
2020-2022.

22. Cử tri phường Phố Mới, thành phố 
Lào Cai đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo sớm triển 
khai thực hiện các biện pháp khắc phục sạt 
lở và đảm bảo giao thông trên tuyến đường 
Hoàng Diệu.

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

Dự án khắc phục sạt lở đất mái ta luy 
dương đường Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai 
đã được UBND tỉnh giao cho UBND thành phố 
Lào Cai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư năm 2019 tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND 
ngày 22/7/2019, hiện nay UBND thành phố đã 
lập xong hồ sơ Báo cáo chủ trương đầu tư, dự 
kiến khởi công xây dựng trong Q1/2020.  

23. Cử tri phường Xuân Tăng, thành phố 
Lào Cai đề nghị: đẩy nhanh tiến độ thi công công 
trình đường Trần Hưng Đạo kéo dài đoạn km3-
km4 giáp ranh xã Gia Phú - huyện Bảo Thắng.

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

Đường Trần Hưng Đạo đoạn Km1+544-
Km5+600 được khởi công ngày 17/2/2014, tổng 
mức đầu tư 555.033 tỷ đồng. Do nguồn vốn bố 
trí cho dự án gặp nhiều khó khăn nên tiến độ 
triển khai dự án bị chậm, theo kế hoạch dự án 
sẽ thi công đến điểm dừng kỹ thuật thuật (thi 
công hoàn chỉnh nền đường, móng CPĐD lớp 
dưới, thoát nước dọc, thoát nước ngang và bó 
vỉa). Trên cơ sở tiến độ của dự án, UBND tỉnh 
đã chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung 
nhân sự, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến 
độ thi công hoàn thành toàn bộ dự án đến điểm 
dừng kỹ. Dự kiến đến 31/12/2019 sẽ thi công 
hoàn thành dự án đến điểm dừng kỹ thuật.

24. Cử tri xã Tả Phời đề nghị: UBND tỉnh xem 
xét mở rộng đường 01 chiều, đường tỉnh lộ 156B 
từ ngã ba Phân Lân đến phường Nam Cường.



BẢN TIN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Số 10 44

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

Tuyến đường Cam Đường - Hợp Thành - 
Tả Phời có chiều dài 10km được thi công hoàn 
thành năm 2012 bằng nguồn vốn WB với quy 
mô đường cấp A-GTNT. Sau khi hoàn thành, 
tuyến đường đã được bàn giao cho UBND thành 
phố Lào Cai quản lý, khai thác, bảo trì công 
trình. Năm 2017, thực hiện Quyết định số 3802/
QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 
GTVT đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030, UBND thành phố Lào Cai đã bàn giao lại 
6km (từ UBND xã Hợp Thành đến Tả Phời) cho 
Sở GTVT - XD quản lý thành đường tỉnh 156B.

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

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, yêu cầu 
UBND thành phố Lào Cai phối hợp với Sở GTVT 
- XD và các sở, ngành liên quan sớm kiểm tra 
thực tế hiện trường, đề xuất quy mô, nguồn vốn 
đầu tư để báo cáo UBND tỉnh đầu tư nâng cấp 
tuyến đường này. Trước mắt, yêu cầu UBND 
thành phố Lào Cai chỉ đạo đơn vị duy tu bảo 
dưỡng thường xuyên, khắc phục tạm thời các 
hư hỏng của mặt đường; khơi thông rãnh dọc, 
cống thoát nước để đảm bảo cho việc đi lại của 
nhân dân.

25. Cử tri phường Duyên Hải có ý kiến: 
Tuyến đường Điện Biên đi O Tròn - Bát Xát hệ 
thống cống, rãnh thoát nước đã xuống cấp. Đề 
nghị tỉnh nâng cấp, sủa chữa hệ thống cống 
thoát nước tuyến đường trên.

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

Tuyến đường Điện Biên đi O Tròn - Bát 
Xát thuộc Tỉnh lộ 156B (Hợp Thành - Tả Phời 
- Bắc Cường - Kim Tân - Bản Vược - Bản Xèo), 
trong đó tuyến đường Điện Biên được nâng cấp 
hoàn thành năm 2010. Trên cơ sở kiến nghị của 
cử tri, Sở GTVT - XD đã chỉ đạo đơn vị duy tu 

bảo dưỡng thường xuyên và các đơn vị có liên 
quan thường xuyên quan tâm đến công tác bảo 
dưỡng, sửa chữa thường xuyên, khơi thông rãnh 
dọc, cống thoát nước để đảm bảo cho việc đi lại 
của nhân dân.

26. Cử tri phường Nam Cường phản ánh: 
Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, Đan Đường, 
Mỏ Sinh, phố Tùng Tung đã đưa vào sử dụng 
gần 10 năm nay mà chưa được áp phan, hiện 
một số đoạn đã xuống cấp. Đề nghị Tỉnh xem 
xét và có biện pháp để áp phan đúng thiết kế 
đã công bố.

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

Việc áp phan các tuyến phố nêu trên đang 
được Ban Quản lý dự án ODA tổ chức thực hiện 
tại Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự 
án thành phố Lào Cai, sử dụng vốn vay Ngân 
hàng Thế giới (WB) theo Quyết định số 955/
QĐ-UBND và Quyết định số 956/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2017. Dự kiến đến 31/12/2020, dự án 
sẽ kết thúc đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng.

27. Cử tri phường Pom Hán đề nghị: UBND 
tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án ODA Sở Kế 
hoạch và Đầu tư sớm thực hiện dự án tại các 
tuyến đường và hệ thống thoát nước trên địa 
bàn phường Pom Hán đã có trong kế hoạch của 
tỉnh từ năm 2017. Vì các tuyến đường tại các 
xã, phường khác đã được triển khai, nhưng trên 
địa bàn phường Pom Hán chưa được triển khai.   

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 
nghiên cứu, trả lời như sau:

Dự án Phát triển đô thị loại vừa Việt Nam - 
Tiểu dự án thành phố Lào Cai, giai đoạn bổ sung 
vốn AF (sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới - 
WB) được phê duyệt tại Quyết định số 956/QĐ-
UBND ngày 27/03/2017. Theo Báo cáo nghiên 
cứu khả thi được phê duyệt, hợp phần “Cải tạo hệ 
thống thoát nước, kết hợp nâng cấp mặt đường 
các tuyến phố còn lại trong thành phố Lào Cai” 
được thực hiện trên địa bàn các phường Lào 
Cai, Phố Mới, Duyên Hải, Cốc Lếu, Kim Tân, 
Nam Cường, Bắc Cường, Bình Minh và Pom 
Hán. Tuy nhiên, do những khó khăn, vướng mắc 
trong việc bố trí vốn của Chính phủ, đến ngày 
16/7/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới giao vốn 
đầu tư công trung hạn nguồn NSTW tại Quyết 
định số 1066/QĐ-BKHĐT. Ngay khi có kế hoạch 
vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Ban 
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QLDA ODA đôn đốc tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết 
kế, thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định. Dự 
kiến sẽ đấu thầu và khởi công từ tháng 12/2019.

28. Cử tri xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên có 
ý kiến: Thôn Bảo Ân có tuyến đường GTNT đi 
ngang qua đường sắt, Công ty đường sắt không 
cho đi qua, đề nghị tỉnh có ý kiến với công ty 
đường sắt cho mở đường đi qua đường sắt để 
thuận lợi cho nhân dân khi tham gia giao thông 
qua tuyến đường này. 

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

Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã có 
văn bản số 753/ĐSYL-KTAT ngày 15/8/2019 
bàn giao các Biên bản ký bàn giao hồ sơ lối đi 
tự mở và các vị trí nguy hiểm ATGT đường sắt 
(Văn bản này Sở GTVT - XD đã gửi đến Ban 
ATGT các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng và thành 
phố Lào Cai), theo đó, trên địa bàn xã Kim Sơn, 
huyện Bảo Yên có 20 lối đi tự mở và các vị trí 
nguy hiểm ATGT đường sắt đã được tổ chức 
điều tra, rà soát.

Đối với tuyến đường thôn Bảo Ân, đây là 
tuyến đường GTNT được mở mới năm 2018 có 
giao cắt với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, hiện 
tại người dân vẫn qua lại bình thường. Yêu cầu 
UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo chính quyền 
UBND các xã có đường sắt đi qua tiếp tục rà 
soát lại danh mục các vị trí theo văn bản số 753/
ĐSYL-KTAT ngày 15/8/2019, phối hợp với Công 
ty cổ phần đường sắt Yên Lào lập hồ sơ lối đi tự 
mở và các vị trí nguy hiểm ATGT đường sắt mới 
phát sinh để cùng phối hợp trong công tác đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. 

29. Cử tri huyện Bát Xát phản ánh: Chủ 
trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kim 
Thành - Ngòi Phát, thực hiện theo Quyết định 
số 1627/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch 
trung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai 
tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn 2050 đã 
được UBND tỉnh chấp thuận, đề nghị UBND tỉnh 
sớm cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng 
thực hiện dự án để nhân dân an tâm, ổn định 
cuộc sống phát triển sản xuất.

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

Dự án đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 156 đoạn 
Kim Thành - Ngòi Phát đã được UBND tỉnh phê 

duyệt đầu tư tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2018. Việc xây dựng hoàn chỉnh 
tuyến Tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát 
sẽ đảm bảo cho phát triển dịch vụ Logistics; 
nâng cao hiệu quả khai thác khu vực cửa khẩu 
Bản Vược, khu vực cửa khẩu Kim Thành và 
tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phục vụ 
phát triển đô thị ven sông Hồng và thành phố 
Lào Cai về phía Bắc, đáp ứng nhu cầu vận tải 
trong tương lai đặc biệt khi cầu đường bộ qua 
sông Hồng khu vực Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái 
(Trung Quốc) hoàn thành; góp phần phát triển 
kinh tế xã hội, phục vụ quốc phòng - an ninh 
trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, hiện nay do chưa cân được đối 
nguồn để bố trí cho dự án nên dự án chưa có 
kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng. UBND 
tỉnh sẽ sớm cân đối nguồn vốn để bố trí cho dự 
án trong thời gian sớm nhất để thực hiện dự án 
để nhân dân an tâm, ổn định cuộc sống phát 
triển sản xuất .

30. Cử tri xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn 
phản ánh: Do ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2018 
đã làm sạt lở dọc tuyến mương Ngòi Mả, khi sự 
cố xảy ra UBND xã đã sử dụng kinh phí năm 
2018 để khắc phục, sửa chữa. Hiện nay còn 
đoạn mương (khoảng 50m) tưới cho 40 ha lúa 
hai vụ xã Nậm Mả và Võ Lao bị gẫy hoàn toàn đã 
được UBND tỉnh quyết định kinh phí sửa chữa 
460 triệu đồng, nhưng đến nay chưa được sửa 
chữa, khắc phục. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ 
đạo Sở NN&PTNT tỉnh khắc phục để đảm bảo 
nước tưới cho lúa hai vụ xã Nậm Mả và Võ Lao.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT 
nghiên cứu, trả lời như sau:

Đến nay UBND huyện Văn Bàn đã 
ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 
18/01/2019 về việc giao vốn dự phòng NSTW 
năm 2018 hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ 
giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018, tổng 
mức đầu tư 460 triệu đồng (trong đó TSTW là 
414 triệu đồng, nhân dân đống góp 46 triệu 
đồng) để thực hiện hót sụt, sạt, đổ bê tông lại 
các đoạn mương, lắp lại các đường ống dẫn 
nước, Ban QLDA huyện Văn Bàn là đơn vị đại 
diện chủ đầu tư, đến nay đang thực hiện thương 
thảo hợp đồng thi công.

(Kỳ sau đăng tiếp)
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MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2015/NĐ-CP NGÀY 29/5/2015
CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở 
tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Theo đó, bổ sung thêm 01 trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là cán 
bộ, công chức nữ giữ chức vụ, chức danh Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân 
tộc thiểu số.

Đồng thời, bỏ trường hợp Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được 
nghỉ hưu ở tuổi cao hơn (Do các Ban chỉ đạo (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) đã kết thúc 
hoạt động từ cuối năm 2017).

Như vậy, cán bộ, công chức thuộc những trường hợp sau đây được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn:
- Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:
+ Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;
+ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
+ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách 

các Ủy ban của Quốc hội;
+ Thứ trưởng Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan 

thuộc Chính phủ;
+ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cấp phó các tổ 

chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
+ Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, 

Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật;
+ Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;
+ Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh;
+ Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh.
+ Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.
- Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm 

sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Nghị định 104/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 04/9/2020.

BBT
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