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Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND
và một số vấn đề cần quan tâm

ĐINH THỊ KIM THU
Nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Những năm qua, hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai đã 
được phối hợp đồng bộ, thời gian bố trí phù hợp, đã chú trọng tổ chức TXCT theo chuyên đề; 
việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, 
các ngành nghiên cứu giải quyết và cũng là cơ sở cho HĐND tỉnh giám sát, đôn đốc việc giải 
quyết, trả lời cử tri.

Bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, để 
hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu 

HĐND đạt hiệu quả, ngay sau kỳ họp thứ nhất 
HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND, 
UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 
đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp hoạt 
động, trong đó quy định rõ quy trình và trách 
nhiệm của từng cơ quan để phối hợp và chỉ 

đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc. Thông 
thường, trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, 
trên cơ sở hướng dẫn của Thường trực HĐND 
và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các Tổ 
đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch TXCT 
cụ thể của Tổ và của từng đại biểu bảo đảm 
thời gian và sự chủ động cho các đại biểu 
kiêm nhiệm sắp xếp công việc chuyên môn, 

nắm những ý kiến kiến nghị của cử tri đã 
được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện 
và trả lời. Kế hoạch TXCT của Tổ đại biểu 
HĐND tỉnh được gửi Thường trực HĐND, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ và Thường trực 
HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố, các 
xã, phường, thị trấn nơi TXCT sớm để thực 
hiện. Nội dung, thời gian, địa điểm các cuộc 

TXCT của đại biểu HĐND tỉnh 
được thông báo công khai trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng để nhân dân biết, tham 
gia. Cũng ngay sau kỳ họp thứ 
2, HĐND tỉnh khóa XVI các Tổ 
đại biểu HĐND đã triển khai 
thực hiện tiếp xúc với cử tri ở 
nhiều địa bàn để trên cơ sở đó 
nắm bắt được tâm tư, nguyện 
vọng của số đông cử tri thuộc 
giới, ngành, lĩnh vực... Tại các 
hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã 
báo cáo với cử tri kết quả thực 
hiện Nghị quyết của HĐND 
tỉnh về chỉ tiêu phát triển kinh 
tế 6 tháng đầu năm 2021 và 
phương hướng, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế 6 tháng cuối năm của tỉnh; kết 
quả kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh; 
phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết của HĐND 
tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của 
cử tri... Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, nhất trí cao 
với các báo cáo mà đại biểu HĐND trình bày; 
đồng thời cử tri cũng có những kiến nghị tập 
trung vào một số vấn đề trọng tâm như chế 

Quang cảnh Hội nghị TXCT chuyên đề tại huyện Bảo Thắng.
Ảnh: Kim Thu
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độ chính sách cho người có công, người thuộc 
hộ nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; một 
số công trình dự án được phê duyệt trên địa 
bàn nhưng chậm đầu tư; một số tuyến đường 
giao thông xuống cấp do thiên tai chậm được 
sửa chữa khắc phục… Để đảm bảo sự linh 
hoạt lịp thời và đáp ứng yêu cầu phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, Thường trực HĐND tỉnh 
đã chỉ đạo TXCT trực tuyến, cách thức tiếp 
xúc theo hướng đối thoại thẳng thắn, đi vào 
những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến 
đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương; địa 
điểm tiếp xúc cử tri được lựa chọn một cách 
linh hoạt để đảm bảo trong một năm, một 
nhiệm kỳ đại biểu HĐND có thể đến được hầu 
hết các địa bàn thuộc đơn vị bầu cử; đồng thời 
Thường trực HĐND cũng chỉ đạo tổ chức cho 
các đại biểu HĐND 2 cấp TXCT trên cùng 
một địa bàn trong một khoảng thời gian nhất 
định để cử tri không phải tham dự nhiều buổi 
tiếp xúc...

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong thực tế 
hoạt động TXCT của đại biểu HĐND còn một 
số vấn đề cần quan tâm như việc lựa chọn nội 
dung và cách thức TXCT như thế nào để hiệu 
quả và phù hợp; trước mỗi cuộc tiếp xúc, đại 
biểu phải xác định cần trao đổi thông tin gì 
đối với cử tri ở địa phương; cách thức trao đổi, 
truyền đạt và phương pháp ghi nhận, tiếp thu, 
tổng hợp ý kiến cử tri... Từ kinh nghiệm hoạt 
động đại biểu HĐND, xin trao đổi một số nội 
dung như sau:

Thứ nhất, để chuẩn bị cho việc TXCT của 
đại biểu trước và sau kỳ họp, trên cơ sở báo 
cáo, tài liệu được Thường trực HĐND, UBND 
tỉnh cung cấp như tình hình thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả 
hoạt động của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết 
và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri; dự 
kiến nội dung chương trình kỳ họp; kết kỳ 
họp HĐND và các nghị quyết đã được HĐND 
tỉnh thông qua... Mỗi đại biểu cần chủ động 
nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo ngắn 
gọn; nắm đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết 
để có thể giải thích được những vấn đề mà 
cử tri nêu ra; đồng thời nghiên cứu kỹ các 
chủ trương, chính sách có liên quan đến địa 
phương, nơi đại biểu tiếp xúc để đối thoại với 

cử tri khi cần thiết; đặc biệt, cần nắm được nội 
dung ý kiến cử tri tại các lần tiếp xúc trước để 
thông báo kết quả giải quyết, đã giải quyết đến 
đâu, hướng giải quyết sắp tới như thế nào...

Thứ hai, Trong buổi TXCT, Tổ đại biểu 
và đại biểu HĐND cần thống nhất với đại diện 
lãnh đạo UBND huyện, xã cấp có trách nhiệm 
giải trình, trao đổi, trả lời trực tiếp đối với những 
kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp 
mình, nếu chưa trả lời được thì ghi nhận, tiếp 
thu để xem xét giải quyết và hứa thời gian trả 
lời cụ thể; hạn chế chuyển ý kiến kiến nghị 
lên cấp trên. Trường hợp trong buổi tiếp xúc, 
có cử tri đưa đơn khiếu nại, tố cáo hoặc tranh 
thủ diễn đàn để nêu nội dung cần khiếu nại, 
bức xúc, đại biểu nên đề nghị gặp cử tri này 
sau khi kết thúc buổi tiếp xúc để có biện pháp 
xử lý đơn thư đúng quy định, không sa vào 
nội dung khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến 
nội dung TXCT. Vào cuối buổi TXCT, đại biểu 
cần chốt lại những ý kiến đã được trả lời, tiếp 
thu ý kiến chưa được giải quyết thuộc thẩm 
quyền từng cấp để làm cơ sở cho việc tổng 
hợp ý kiến kiến nghị và chuẩn bị cho việc trả 
lời cử tri trong lần tiếp xúc sau. 

Thứ ba, cần hết sức chú trọng công tác 
tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Phải tổng 
hợp đầy đủ, phân loại theo từng nhóm lĩnh vực, 
vấn đề cụ thể và phân định đúng thẩm quyền 
giải quyết. Ngay sau khi kết thúc đợt TXCT, 
các Tổ đại biểu có trách nhiệm phối hợp với 
Ủy ban MTTQ cấp huyện tổng hợp, gửi báo 
cáo về Thường trực HĐND, Ban Thường trực 
Uỷ ban MTTQ tỉnh; trong đó cần chú trọng rà 
soát, tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử 
tri, tránh trùng chéo, lặp lại nhiều lần... để gửi 
đến UBND tỉnh để xem xét giải quyết, trả lời. 
Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri 
cần xem xét phân loại gồm ý kiến kiến nghị đã 
phản ánh tại các lần tiếp xúc trước chưa được 
xem xét, giải quyết; ý kiến kiến nghị mới để đại 
biểu, cử tri tiện theo dõi, đồng thời lưu ý các cơ 
quan chức năng đối với những vấn đề đã hứa. 
Riêng các ý kiến mang tính cá nhân hoặc có 
nội dung khiếu nại, tố cáo, đại biểu HĐND nên 
nghiên cứu và chuyển đến cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đ.T.K.T
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Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
phiên thảo luận tại kỳ họp Hội đồng nhân dân

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

Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động 
quan trọng của cơ quan quyền lực 

nhà nước ở địa phương, qua hình thức hoạt 
động này các đại biểu HĐND thể hiện rõ vai 
trò, trách nhiệm đối với cử tri trong việc quyết 
định và thực hiện hoạt động giám sát, khảo 
sát nhằm bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và 
pháp luật của các cơ quan, đơn vị địa phương. 
Tại kỳ họp HĐND có nhiều hoạt động, song 
thảo luận là một trong những nội dung rất 
quan trọng trong chương trình của 
kỳ họp HĐND. Do đó, bàn về giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng 
phiên thảo luận tại kỳ họp HĐND là 
một trong những nội dung thực sự 
cần thiết đáp ứng yêu cầu đổi mới 
hoạt động của HĐND các cấp nhất 
là thời gian đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND 
các cấp tỉnh Lào Cai luôn đổi mới 
phương thức hoạt động, nâng cao 
chất lượng kỳ họp, bảo đảm đúng 
quy định của pháp luật; theo đó, 
hoạt động thảo luận tại các kỳ họp 
của HĐND có nhiều sự đổi mới, tại 
kỳ họp đã dành thời gian đáng kể 
để thảo luận tại hội trường, tăng số 
lượt đại biểu tham gia thảo luận. Phiên thảo 
luận luôn được xác định là kênh thông tin 
quan trọng để đại biểu HĐND phát huy, thể 
hiện vai trò, trách nhiệm của đại biểu đối với 
cử tri; cùng trao đổi, bàn thảo vấn đề quan 
trọng, vấn đề còn có ý kiến khác nhau, vấn 
đề phát sinh, nổi cộm để cùng nhau phân 
tích, đánh giá, thống nhất. Đây là cơ sở để đại 
biểu HĐND quyết định chủ trương, chính sách 
quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội 
tại địa phương. Đối với kỳ họp thường lệ của 
HĐND, thông thường trước kỳ họp Thường 

trực HĐND ban hành kế hoạch để các Tổ đại 
biểu có căn cứ tổ chức tiếp xúc cử tri và họp 
Tổ tại đơn vị bầu cử. Thực tế cho thấy, cơ bản 
đại biểu chuyên trách và một số đại biểu kiêm 
nhiệm với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, 
tích cực nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kỹ nội 
dung thảo luận, đi sâu, đi thẳng vào một số 
vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu mục tiêu 
phát triển kinh tế, xã hội, các cơ chế chính 
sách đặc thù... phân tích nguyên nhân, đưa 

ra giải pháp thiết thực và nhiều thông tin quan 
trọng, cần thiết để các đại biểu có thêm căn cứ 
trước khi quyết định những vấn đề quan trọng 
với mục đích các nghị quyết HĐND ban hành 
phát huy hiệu quả, đi vào thực tế cuộc sống. 

Bên cạnh những kết quả đạt được của 
phiên thảo luận tại kỳ họp HĐND vẫn còn một 
số bất cập, hạn chế như: Một số tài liệu kỳ họp 
gửi chưa bảo đảm thời gian quy định dẫn đến 
tình trạng đại biểu không có nhiều thời gian 
để nghiên cứu nên đôi khi chất lượng hiệu quả 

Đại biểu Bùi Văn Đức kiến nghị tại kỳ họp.
Ảnh: BBT
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phiên thảo luận chưa được như mong muốn; 
một số đại biểu chưa chủ động nghiên cứu kỹ 
tài liệu kỳ họp và chưa nắm chắc một số chủ 
trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, đặc biệt là các cơ chế chính 
sách đặc thù trình HĐND ban hành tại kỳ họp; 
có đại biểu chỉ nêu lại ý kiến phản ánh của cử 
tri hoặc vấn đề nêu ra căn cứ chưa xác đáng 
nên tính thuyết phục chưa cao; nhất là thời 
gian đầu nhiệm kỳ, một số đại biểu mới lần 
đầu tham gia, kinh nghiệm hoạt động chưa 
nhiều, do đó việc phát biểu thảo luận còn lúng 
túng dẫn đến có nội dung thảo luận chưa đạt 
được kết quả chưa cao; còn một số đại biểu 
nhiều kỳ họp chưa tham gia thảo luận. Báo 
cáo kết quả thảo luận của một số Tổ đại biểu 
chưa có nhiều nội dung phản biện, đề xuất 
giải pháp mang tính đột phá. Để tiếp tục nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thảo luận 
tại kỳ họp HĐND, đặc biệt trong thời gian đầu 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 rất cần Thường trực, 
các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu 
HĐND nghiên cứu triển khai thực hiện một số 
giải pháp chủ yếu:

 Thứ nhất, để nâng cao chất lượng phiên 
thảo luận tại kỳ họp, trước hết mỗi đại biểu 
HĐND phải chủ động dành thời gian nghiên 
cứu báo cáo, tài liệu kỳ họp, chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm 
chắc thông tin về những nội dung mà đại biểu 
muốn đưa ra thảo luận; chủ động đi thực tế 
tại các cơ sở, tiếp xúc lắng nghe ý kiến cử 
tri, không ngại khi bàn các vấn đề nhạy cảm, 
nổi cộm bởi vì thảo luận vừa là nội dung bắt 
buộc trong chương trình kỳ họp HĐND, vừa 
là giải pháp quan trọng phát huy trách nhiệm 
và trí tuệ của các đại biểu trước cử tri góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các Nghị 
quyết của HĐND. Đại biểu cần tập trung phát 
biểu ngắn gọn, trình bày cụ thể quan điểm, 
lập luận và đưa ra kết luận theo quan điểm cá 
nhân với cái nhìn bao quát, đầy đủ hơn về vấn 
đề bàn thảo, cần thiết có thể đưa ra các căn 
cứ minh chứng sự cần thiết hoặt không cần 
thiết một cách logic, khoa học. 

Thứ hai, để chuẩn bị cho phiên thảo luận 
đạt mục tiêu như mong muốn, Thường trực 

HĐND có thể gợi ý nội dung thảo luận, đề 
nghị Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu phát huy 
vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài 
liệu và căn cứ thực tiễn công tác tại cơ quan, 
đơn vị, quá trình theo dõi, nắm bắt thực tế 
ở cơ sở để lựa chọn những vấn đề nổi cộm, 
những vấn đề được cử tri quan tâm và những 
nội dung trong báo cáo, dự thảo nghị quyết 
chưa đồng thuận để phát biểu thảo luận. 
Trường hợp cần thiết, có thể mời Thủ trưởng 
các sở, ngành, đơn vị, địa phương giải trình 
để làm rõ hơn về những vấn đề mà đại biểu 
quan tâm, đặc biệt là đối với những nội dung 
còn ý kiến khác nhau về cơ chế chính sách 
đặc thù thuộc lĩnh vực phụ trách; trên cơ sở 
thảo luận, HĐND tỉnh có cơ sở để xem xét 
ban hành cơ chế, chính sách phù hợp thực 
tế địa phương, đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, tại kỳ họp của HĐND, công tác 
điều hành của chủ tọa là rất quan trọng, do 
đó, việc kịp thời nhắc nhở các đại biểu về nội 
dung, thời gian trình bày thảo luận phù hợp 
về thời lượng là rất cần thiết; căn cứ vào ý 
kiến thảo luận của các đại biểu, Thường trực 
HĐND lựa chọn một số nội dung quan trọng 
đề nghị UBND tỉnh giải trình, làm rõ. Kết 
thúc phiên thảo luận, chủ tọa kết luận, tóm 
tắt những vấn đề trọng tâm, nổi bật, những 
vấn đề đã thống nhất, vấn đề phù hợp với 
thực tiễn để làm cơ sở cho HĐND quyết định 
những chủ trương và giải pháp nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ 
đạo các sở, ngành, địa phương có giải pháp 
để chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

Thứ tư, Tổ trưởng Tổ đại biểu có trách 
nhiệm nghiên cứu, nắm vững các nội dung 
trình tại kỳ họp để lựa chọn nội dung thảo 
luận. Qua nội dung thảo luận của Tổ nếu có 
nhiều ý kiến, kiến nghị gửi về Thường trực 
HĐND tỉnh thì phiên thảo luận tại kỳ họp chắc 
chắn sẽ chất lượng góp phần nâng cao chất 
lượng kỳ họp.

Thứ năm, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao 
kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các 
cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hoạt 
động của cơ quan dân cử.

L.T.H
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 Một số kết quả trong hoạt động xây dựng, ban hành
 văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Lào Cai 

NGUYỄN THỊ THÚY 
  Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

Chính quyền địa phương là một chỉnh 
thể thống nhất, bao gồm HĐND và 

UBND. Để thực hiện hiệu quả chức năng, 
nhiệm vụ của mình, chính quyền địa phương 
có thẩm quyền ban hành như một công cụ 
chủ yếu để quản lý tốt và phát triển bền vững 
góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa. Quá trình tham mưu xây dựng, 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản đều tuân 
thủ đầy đủ quy định của pháp luật về trình 
tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, từ việc đề nghị xây dựng VBQPPL, đến 
việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương có liên quan, lấy ý 
kiến của các đối tượng chịu sự tác động của 

văn bản và ý kiến thẩm định của cơ quan Tư 
pháp cùng cấp, ý kiến thẩm tra của các Ban 
của HĐND (đối với Nghị quyết) trước khi trình 
cơ quan có thẩm quyền ban hành... Các văn 
bản của HĐND, UBND các cấp ban hành điều 
chỉnh toàn bộ các mặt của đời sống chính trị, 

kinh tế, xã hội tại địa phương, tập trung vào 
các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, chính sách 
cán bộ; chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chính 
sách thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh; phí, lệ phí, giá dịch vụ; tài 
nguyên môi trường... đáp ứng được yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị, tăng cường hiệu quả quản 
lý nhà nước, ổn định an ninh chính trị, trật tự 
xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2005 - 2020 (Số liệu 
tính đến ngày 31/5/2020), HĐND, UBND các 
cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành 11.953 
VBQPPL, trong đó cấp tỉnh ban hành 1.314 
văn bản (273 Nghị quyết, 1.015 Quyết định,57 
Chỉ thị); cấp huyện ban hành 1.866 VBQPPL 

(316 Nghị quyết, 
1.257 Quyết định, 
293 Chỉ thị) và cấp xã 
8.742 văn bản (6.065 
Nghị quyết, 1.852 
Quyết định, 825 Chỉ 
thị). Phần lớn các văn 
bản được ban hành 
trong giai đoạn 2005-
2015, từ năm 2016 số 
lượng VBQPPL được 
ban hành giảm mạnh 
so với thời kỳ trước, 
cụ thể: từ 2016-2020 
HĐND, UBND các 
cấp trên địa bàn tỉnh 
đã ban hành 1.952 

VBQPPL bằng 16,33% so với giai đoạn 
2005-2015, trong đó cấp tỉnh ban hành 452 
văn bản (119 Nghị quyết, 333 Quyết định); 
cấp huyện ban hành 356 VBQPPL (32 Nghị 
quyết, 324 Quyết định) và cấp xã 1.144 văn 
bản (949 Nghị quyết, 195 Quyết định)... Số 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
sắp xếp tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.

Ảnh: HL
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lượng VBQPPL của các cấp chính quyền 
địa phương tỉnh ban hành trong giai đoạn 
gần đây giảm dần do: Theo quy định của 
Luật năm Ban hành VBQPPL 2015, thẩm 
quyền ban hành VBQPPL của địa phương 
được phân định rõ và hạn chế hơn. HĐND, 
UBND được ban hành VBQPPL trong các 
trường hợp được quy định tại Điều 27 và 
Điều 28 của Luật năm 2015, gồm: Quy định 
chi tiết những vấn đề được giao; tổ chức, bảo 
đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa 
phương; quyết định những vấn đề cụ thể tại 
địa phương; HĐND, UBND cấp huyện và cấp 
xã chỉ được ban hành VBQPPL để quy định 
những vấn đề được luật giao theo quy định 
tại Điều 30 Luật năm 2015; Luật năm 2015 
đã làm rõ hơn về khái niệm VBQPPL, theo 
đó một số trường hợp văn bản trước đây được 
ban hành dưới dạng VBQPPL, tuy nhiên đến 
nay được xác định không phải là VBQPPL. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 
công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của 
tỉnh Lào Cai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, 
vướng mắc như: Một số cơ quan, đơn vị chưa 
thực hiện nghiêm túc việc rà soát VBQPPL 
của HĐND, UBND ban hành thuộc lĩnh vực 
mình phụ trách (rà soát theo căn cứ pháp lý 
và rà soát theo tình hình kinh tế - xã hội); vì 
vậy, chưa kịp thời phát hiện những nội dung 
trái, mâu thuẫn, chồng chéo với quy định của 
văn bản cấp trên hoặc nội dung không phù 
hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
hiện nay, dẫn đến chưa chủ động và thiếu kịp 
thời trong việc tham mưu ban hành văn bản 
quy định chi tiết. Nhiều văn bản cấp trên có 
nội dung giao địa phương quy định chi tiết đã 
ban hành và có hiệu lực từ nhiều năm nhưng 
đến nay mới tham mưu hoặc chưa tham mưu 
ban hành. Nhiều dự thảo văn bản đã được 
HĐND, UBND giao theo chương trình, kế 
hoạch nhưng tỷ lệ xin lùi, gia hạn hoặc trình 
chậm, trình quá hạn còn nhiều. Quá trình rà 
soát, một số cơ quan, đơn vị rà soát, manh 
mún, nhỏ lẻ theo từng lĩnh vực mà chưa thực 
hiện rà soát toàn diện, tổng thể văn bản thuộc 
lĩnh vực mình phụ trách để tham mưu xử lý 

một lần (sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban 
hành mới), dẫn đến việc tham mưu cấp có 
thẩm quyền xử lý văn bản nhiều lần gây lãng 
phí về thời gian, nhân lực, kinh phí.

Một số dự thảo văn bản chất lượng soạn 
thảo còn thấp; một số quy định trong dự thảo 
còn thiếu căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn; 
chưa bám sát hết nội dung, yêu cầu được 
giao, giới hạn thẩm quyền được giao của văn 
bản cấp trên. Vì vậy, một số quy định khi dự 
thảo chưa phù hợp với quy định của văn bản 
cấp trên, tình hình thực tiễn của địa phương. 
Việc tổng kết, đánh giá tình hình thực tiễn 
trong lĩnh vực được giao quản lý chưa thực 
hiện đầy đủ, nghiêm túc; chưa dự ước được 
mức độ tác động, ảnh hưởng của văn bản sau 
khi ban hành; chưa có số liệu chứng minh sự 
cần thiết, tính khả thi của văn bản. Vì vậy, 
một số quy định trong dự thảo văn bản chưa 
thuyết phục, thiếu tính khả thi, văn bản đã 
thực hiện xong quy trình dự thảo nhưng không 
thể ban hành được. Một số văn bản đã được 
ban hành nhưng còn sai sót. Cơ bản văn bản 
còn sai sót là do sơ suất trong quá trình biên 
tập, xây dựng văn bản dẫn đến văn bản còn 
sai về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày, một số 
văn bản còn sử dụng văn bản hết hiệu lực làm 
căn cứ ban hành, quy định hiệu lực của văn 
bản chưa phù hợp, cá biệt có một số văn bản 
có nội dung trái pháp luật hầu hết là các nội 
dung được quy định để đảm bảo phù hợp với 
thực tế tại địa phương cần thiết phải có văn 
bản để điều chỉnh trong khi văn bản nguồn 
của Trung ương chưa có quy định cụ thể...

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp 
tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, 
ban hành VBQPPL cần xác định rõ trách 
nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, phải 
đảm bảo được các yếu tố cơ bản như: 

Sự cần thiết phải ban hành văn bản, 
trưng cầu ý kiến, thẩm định trước khi ban 
hành, yêu cầu đặt ra trong văn bản là hiệu 
quả thực thi, tính pháp lý văn bản; xác định 
rõ hơn trách nhiệm của cơ quan soạn thảo 
để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản kéo dài 

(Xem tiếp trang 43)
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TRÁNH BẤT CẬP TRONG 
GIAO VIỆC, GIAO THẨM QUYỀN

HẢI LAM

Cần xác định những người giữ chức 
vụ do HĐND bầu không phải là đối 

tượng áp dụng trách nhiệm kỷ luật hành chính. 
Trong trường hợp cần thiết phải xác định một 
loại hình trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ do 
cơ quan dân cử bầu thì nên được quy định tại 
một văn bản riêng, hoặc một điều khoản riêng 
trong các đạo luật về tổ chức của cơ quan dân 
cử. Giải pháp này sẽ tránh hiện tượng Chính 
phủ “giao việc”, “trao thẩm quyền” cho Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các 
cấp như bất cập tại Nghị định số 112. 

Từ những bất cập trong một nghị định
Ngày 18.9.2020, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ 
luật cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, 
trong quá trình áp dụng để xử lý kỷ luật đối với 
những người do HĐND bầu đã bộc lộ hạn chế, 
bất cập, không đồng bộ với các văn bản pháp 
luật đang có hiệu lực.

Theo đó, Khoản 1 Điều 20 và Khoản 
1 Điều 22 Nghị định số 112 lần lượt quy 
định:“Cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết 
định phê duyệt kết quả bầu cử thì có thẩm 
quyền xử lý kỷ luật”; “Trường hợp bị xử lý kỷ 
luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức 
danh thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết 
định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào 
chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử 
lý kỷ luật....”. Các quy định tưởng chừng có 
tính logic nhưng lại làm phát sinh vấn đề liên 
quan đến thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 5 Điều 53 
Luật Tổ chức Quốc hội, Khoản 6 Điều 83 Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành), 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) có 
thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh; Thường trực 
HĐND cấp trên phê chuẩn kết quả bầu Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp dưới. Như vậy, 
khi thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 20 

và Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 112, thẩm 
quyền phê chuẩn kết quả bầu cử sẽ đồng 
nhất với thẩm quyền xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, 
đối chiếu với các quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, thẩm quyền của UBTVQH, Thường 
trực HĐND cho thấy, UBTVQH, Thường trực 
HĐND không có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Như vậy, Nghị định số 112 đã giao cho 
UBTVQH, Thường trực HĐND những nhiệm 
vụ mà Luật không quy định. Cần khẳng định 
là thẩm quyền của UBTVQH đến đâu là do 
Hiến pháp và các văn bản do Quốc hội quy 
định; một nghị định của Chính phủ không thể 
là căn cứ pháp lý để giao quyền thực hiện 
cho UBTVQH. Ngoài ra, đây cũng là quy định 
không phù hợp với tính chất hoạt động của 
UBTVQH, Thường trực HĐND. Với tư cách 
là cơ quan thường trực của cơ quan dân cử, 
cơ quan đại diện, UBTVQH và Thường trực 
HĐND được xác định là một thiết chế chính 
trị, không phải là cơ quan hành chính nên 
không có thẩm quyền ban hành văn bản để 
xử lý kỷ luật hành chính.

Khoản 2 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 
quy định “Cơ quan quản lý cán bộ, công 
chức” là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao 
thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng 
ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, 
giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng, 
kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Theo quy 
định về phân cấp quản lý cán bộ, UBTVQH 
không phải là cơ quan có thẩm quyền quản 
lý Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh; 
Thường trực HĐND cấp trên không phải là 
cơ quan có thẩm quyền quản lý Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch HĐND cấp dưới. Trong trường 
hợp UBTVQH, Thường trực HĐND các cấp 
có thẩm quyền xử lý kỷ luật sẽ thấy sự mâu 
thuẫn của Nghị định số 112 khi tách rời thẩm 
quyền xử lý kỷ luật ra khỏi các thẩm quyền 
khác trong công tác quản lý cán bộ.

(Xem tiếp trang 30)
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Nói đúng vấn đề cử tri cần nghe
NHỮ VĂN QUẢNG

Nguyên Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh Điện Biên 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, đại biểu HĐND cần có kỹ 

năng trong hoạt động. Theo đó, khi thảo luận, 
nên chọn vấn đề mình am hiểu, thuộc lĩnh vực 
chuyên môn hiểu sâu, vấn đề thời sự, quan 
trọng đang "nóng" còn ý kiến khác nhau; khi 
chất vấn, phải có đủ thông tin, căn cứ (có thể 
có số liệu, hình ảnh) chứng minh nội dung 
chất vấn là đúng; khi tiếp xúc cử tri (TXCT), 
đại biểu cần nói trúng, nói đúng vấn đề cử tri 
cần nghe, xác định thông tin nào cử tri cần 
biết, nên biết… 

Phải có đủ thông tin, căn cứ để chất vấn
Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu 

của HĐND, quyết định những vấn đề quan 
trọng của địa phương. Để kỳ họp thành công, 
đại biểu phải dành thời gian nghiên cứu nội 
dung, đọc tài liệu, ghi chép, quan tâm đến 
lĩnh vực mình phụ trách, có chuyên môn. Tập 
trung nghe đầy đủ, có chọn lọc, kết hợp gạch 
chân, đánh dấu văn bản và ghi chép những 
nội dung quan trọng. Trong kỳ họp có nhiều 
nội dung, đại biểu nên chọn vấn đề mình am 
hiểu, thuộc lĩnh vực chuyên môn hiểu sâu, 
vấn đề đông đảo cử tri quan tâm có tác động 
đến kinh tế - xã hội, vấn đề thời sự, quan 
trọng đang “nóng” còn ý kiến khác nhau để 
thảo luận.

Cần lưu ý kỹ năng nói, phát biểu: Nói 
thẳng vào vấn đề, đủ ý, thông tin không lặp lại; 
biết dẫn dắt, có luận cứ chứng minh làm sáng 
tỏ vấn đề; thái độ nhẹ nhàng, điềm tĩnh, giữ 
phong thái tự nhiên, tự tin, thoải mái; không 
nói những gì mình không nắm vững hoặc 
phỏng đoán. Kỹ năng phân tích vấn đề: Cần 
xem xét vấn đề đó toàn diện, cả những mặt 
thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở đó đánh giá 
khách quan, không nên chỉ có khen, không 
có chê hoặc ngược lại, hoặc nói theo ý kiến 

người khác. Những ý kiến, kiến nghị của đại 
biểu đưa ra tại kỳ họp phải chính xác, kịp thời.

Chất vấn tại kỳ họp HĐND là hoạt động 
giám sát có hiệu quả của đại biểu dân cử, 
là quyền của đại biểu được pháp luật quy 
định. Một khi quyền đó được phát huy tốt thì 
những vấn đề bức xúc, những ý kiến của cử 
tri sẽ được làm rõ, được giải quyết thỏa đáng 
và kịp thời. Tính xây dựng trong chất vấn và 
trả lời chất vấn được đề cao, không “bới lông 
tìm vết”. Cần lưu ý: Nội dung chất vấn phải 
đúng và chính xác, thông tin phải được kiểm 
chứng, phải được người có trách nhiệm báo 
cáo. Ý kiến của cử tri, thông tin trên báo chí, 
thông tin trong báo cáo... phải được tìm hiểu 
kỹ trước khi chất vấn. Người chất vấn phải có 
đủ thông tin, căn cứ (có thể có số liệu, hình 
ảnh) chứng minh nội dung chất vấn là đúng. 
Kết quả là người bị chất vấn chấp nhận vấn 
đề đó, xin tiếp thu và hứa có hướng giải quyết 
trong thời gian tới.

Nói trúng, đúng vấn đề cử tri cần nghe
TXCT là hình thức chủ yếu để giữ mối 

liên hệ giữa đại biểu với cử tri; vừa là trách 
nhiệm vừa là phương thức hoạt động của đại 
biểu, để thực hiện chức năng đại diện cho cử 
tri và Nhân dân địa phương thực hiện quyền 
lực nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của Nhân dân. Để đạt hiệu 
quả, đại biểu trước hết phải thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm pháp lý và có trách nhiệm chính 
trị cao; đồng thời, cần rèn luyện một số kỹ 
năng nhất định.

Trước hết là chuẩn bị nội dung báo cáo 
với cử tri, xác định những thông tin cần thiết 
cho cuộc tiếp xúc. Tùy vào đối tượng cử tri 
và địa bàn tiếp xúc mà đại biểu lựa chọn nội 
dung cho phù hợp. Kết hợp thông tin những 

(Xem tiếp trang 12)
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Quan tâm những kinh nghiệm thực tế
TRẦN ĐÌNH HUỀ

 Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình

Chương trình bồi dưỡng cho đại biểu dân 
cử cần tập trung nhiều thời gian vào kỹ 

năng, phương thức và kinh nghiệm hoạt động cụ 
thể, quan tâm những kinh nghiệm thực tế làm 
cho bài giảng hấp dẫn và cuốn hút người nghe; 
tăng cường trao đổi, đối thoại, giải đáp những 
câu hỏi, thắc mắc… Sau đợt tập huấn liên tục đầu 
nhiệm kỳ, Thường trực HĐND các cấp cần quan 
tâm đến việc tiếp tục bồi dưỡng cho đại biểu 
HĐND, nhất là những năm đầu của nhiệm kỳ. 

Tập trung kỹ năng, kinh nghiệm hoạt 
động cụ thể

Ở nước ta, chưa có trường học nào đào tạo 
đại biểu dân cử. Điều đó đòi hỏi cần nghiên cứu 
thiết kế, xây dựng chương trình bồi dưỡng đại 
biểu HĐND khoa học, thiết thực nhất. Trước hết, 
nên xác định mục tiêu, yêu cầu: Phải bồi dưỡng 
kỹ năng, phương thức và kinh nghiệm hoạt động 
cho đại biểu HĐND. Nên tập huấn, hướng dẫn 
những điều đại biểu cần đến; không nên truyền 
đạt, phổ biến những gì mà giảng viên thích nói. 
Bởi vậy, chương trình bồi dưỡng cho đại biểu 
HĐND cần tập trung nhiều thời gian vào kỹ năng, 
phương thức và kinh nghiệm hoạt động cụ thể. 
Nên thiết kế lại nội dung chung cho tất cả đại 
biểu về Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong 
đó, đề cập đến việc đại biểu HĐND thể hiện 
được vai trò đại diện cử tri, nhiệm vụ TXCT, gần 
gũi, lắng nghe ý kiến người dân; chuyển tải được 
ý chí, nguyện vọng của cử tri vào mọi hoạt động 
của HĐND. Đặc biệt, trong thực hiện quyền hạn 
của đại biểu, luôn có sự giám sát của cử tri và 
nhân dân.

Sau Kỳ họp thứ Nhất của HĐND, nội dung 
tập huấn, bồi dưỡng cần đi sâu vào nhiệm vụ, 
trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan của 
HĐND. Trước hết, lãnh đạo HĐND cần được bồi 
dưỡng về kỹ năng chủ tọa các kỳ họp, chú trọng 
phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn; chủ trì 
phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND. 
Đặc biệt quan tâm phiên họp chất vấn, giải trình 
để nâng cao vị thế của HĐND. Thành viên các 

Ban của HĐND cũng nên có chương trình riêng 
với nội dung tập trung vào kỹ năng, phương thức 
hoạt động giám sát. Việc tổ chức một cuộc giám 
sát cần chú ý đến nghiên cứu tìm hiểu tình hình, 
đặt những câu hỏi đến người chịu sự giám sát, 
kết luận của Trưởng đoàn giám sát. Trong thẩm 
tra các báo cáo, quan tâm nghiên cứu tài liệu, 
chọn lọc ý kiến cử tri để đưa vào nội dung thẩm 
tra, chú ý tính khả thi, tác động khi đưa nghị 
quyết vào đời sống xã hội.

Tại những đợt tập huấn, nên bố trí cả lớp 
về nội dung chung, sau đó chia thành nhóm để 
bồi dưỡng riêng. Trong đó, có nhóm Thường 
trực HĐND, nhóm cho thành viên các Ban của 
HĐND, nhóm cho Tổ trưởng Tổ đại biểu và đại 
biểu HĐND. Nên mời thêm các chuyên gia, 
người có nhiều kinh nghiệm hoạt động ở cơ quan 
dân cử nhiều năm để đi sâu vào các chuyên đề 
theo từng đối tượng. Giảng viên trình bày đã có 
tài liệu gửi trước cho học viên, nên chỉ đi sâu 
vào vấn đề cốt lõi, quan tâm những kinh nghiệm 
thực tế làm cho bài giảng hấp dẫn và cuốn hút 
người nghe. Tăng cường trao đổi, đối thoại, giải 
đáp những câu hỏi, thắc mắc để buổi học hiệu 
quả hơn.

Nên bồi dưỡng đại biểu HĐND thường xuyên
Sau đợt tập huấn liên tục, rầm rộ cho 

HĐND các cấp, các cơ quan liên quan, nhất là 
Thường trực HĐND các cấp cần quan tâm đến 
công tác tiếp tục bồi dưỡng đại biểu HĐND, nhất 
là những năm đầu của nhiệm kỳ. Trước hết, 
Thường trực HĐND chủ động xây dựng chương 
trình bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cả nhiệm 
kỳ. Hàng năm khi xây dựng ngân sách, phân 
bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chung cán bộ, 
công chức, viên chức, nên bố trí kinh phí để bồi 
dưỡng đại biểu HĐND. Sau khi bố trí ngân sách, 
Thường trực HĐND giao trách nhiệm cho Văn 
phòng phối hợp với các cơ quan liên quan xây 
dựng chương trình, thiết kế nội dung bồi dưỡng 
đại biểu cho cấp mình và cấp dưới.
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Thường trực HĐND quan tâm cử những 
cán bộ chuyên trách của HĐND, có khả năng, 
trình độ, kinh nghiệm tham gia các lớp tập huấn 
về bồi dưỡng đại biểu HĐND để dự nguồn báo 
cáo viên. Tích cực tham dự các hội nghị, hội 
thảo các cơ quan của Quốc hội để có thêm kỹ 
năng, kinh nghiệm bồi dưỡng đại biểu dân cử. 
Thường trực HĐND chủ động phối hợp với Ban 
Công tác đại biểu, trực tiếp là Trung tâm Bồi 
dưỡng đại biểu dân cử xây dựng kế hoạch, xác 
định mục đích, yêu cầu và đối tượng cụ thể cho 
từng lớp bồi dưỡng hàng năm. Ban Công tác đại 
biểu quan tâm giúp địa phương thiết kế chương 
trình, xây dựng nội dung phù hợp với đặc điểm 
của địa phương; sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ tài 
liệu, bố trí giáo viên, báo cáo viên có trình độ, 
kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt tại những đợt 
tập huấn của địa phương. Ban Công tác đại 
biểu cũng quan tâm mời Thường trực, các Ban 
của HĐND tham dự các hội nghị, hội thảo liên 

quan đến hoạt động của HĐND, để nâng cao kỹ 
năng và phương pháp hoạt động cho lực lượng 
nòng cốt ở địa phương.

Ở địa phương, Thường trực HĐND giao trách 
nhiệm cho ngành nội vụ xây dựng kế hoạch bồi 
dưỡng đại biểu HĐND hàng năm trong chương 
trình chung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức. Bố trí ngân sách thích hợp và thông báo 
đến Trường Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính 
trị để chủ động phối hợp thực hiện. Lãnh đạo 
các Ban của HĐND, ngoài thường xuyên hoạt 
động giám sát, thẩm tra, cần tổ chức những cuộc 
tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng 
lực hoạt động của các thành viên. Các đại biểu 
HĐND trong quá trình công tác, hoạt động ở cơ 
quan dân cử nghiên cứu luật pháp, tài liệu liên 
quan đến hoạt động của HĐND để không ngừng 
nâng cao kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm 
hoạt động của HĐND.

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu Nhân dân

vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh trên địa bàn để làm sâu sắc hơn những 
nội dung báo cáo. Đại biểu nói trúng, nói 
đúng vấn đề cử tri cần nghe, tránh nói 
tràn lan, chung chung và kéo dài thời gian.

Kỹ năng trình bày của đại biểu (kỹ năng 
diễn đạt): Trình bày nội dung tại hội nghị 
TXCT thực chất là việc báo cáo, thuyết trình 
những vấn đề cần thiết để chuyển tải thông 
tin đến cử tri. Việc trình bày ở đây hoàn toàn 
chủ động với những nội dung đã chuẩn bị 
trước. Căn cứ đối tượng cử tri, phương pháp 
trình bày khác nhau, nhưng phải bảo đảm 
yêu cầu: Ngắn gọn, đầy đủ, chính xác, dễ 
hiểu. Người trình bày có thái độ thân thiện, 
cử chỉ lịch sự, ngôn ngữ phù hợp. Xác định 
thông tin nào cử tri cần biết, thông tin nào 
cử tri nên biết, những thông tin mở rộng làm 
phong phú thêm nội dung trình bày. Cần tập 
trung vào các nội dung trọng tâm, phân tích 
sâu một số nội dung quan trọng, thiết thực 
đến đối tượng cử tri ở từng địa bàn, những 

nội dung khác (phụ) lướt nhanh. Phân tích 
có dẫn chứng minh họa làm phong phú 
thông tin, thu hút người nghe. Hạn chế việc 
đọc tài liệu, lý luận nhiều mà thiếu thông tin, 
số liệu cụ thể.

TXCT sau kỳ họp, đại biểu phải nghiên 
cứu, hiểu sâu nội dung các nghị quyết mà 
kỳ họp vừa thông qua để truyền đạt đúng, 
phân tích sự cần thiết phải ban hành, triển 
khai thực hiện như thế nào để có hiệu quả 
cao nhất. Tránh chỉ đọc tiêu đề của nghị 
quyết mà bỏ qua nội dung.

Đại biểu ghi chép đầy đủ ý kiến cử tri 
đã phát biểu, tổng hợp, phân loại (nhóm) 
ý kiến. Ý kiến nào thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã, cấp huyện thì yêu cầu đại 
diện lãnh đạo địa phương trả lời, giải thích 
cho cử tri; ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 
cấp Trung ương thì tiếp thu và trả lời sau. 
Đại biểu có thể trả lời những vấn đề mình 
nắm chắc; những vấn đề chưa nắm chắc 
thì khái quát lại và xin tiếp thu để trả lời sau 
khi cơ quan hữu quan giải quyết. Chỉ nói 
những điều mình biết rõ (chưa rõ, chưa biết 
thì không nói).

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu Nhân dân

Nói đúng...
(Tiếp theo trang 10)
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai trò chuyện, động viên các lực lượng 

làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát
Ảnh: LCĐT

Cán bộ tại chốt kiểm soát báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ 
với đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Ảnh: Vũ Cao Minh
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đoàn ĐBQH tỉnh gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và đại biểu Quốc hội khóa XV

Ảnh: Hoàng Linh

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ lần thứ 4

Ảnh: BBT
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Quang cảnh hội nghị ký kết liên tịch Quy chế phối hợp công tác
giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Ảnh: Hoàng Linh

Lễ ký kết liên tịch Quy chế phối hợp công tác 
giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Ảnh: Hoàng Linh



BẢN TIN ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Số 14 16

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
khai mạc Hội nghị

Ảnh: Ngân Hà

Đồng chí Nguyễn Chí Thức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Hội nghị

Ảnh: Thắng Linh
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2021
HĐND tỉnh và HĐND thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ảnh: Ngân Hà

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai

tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri
Ảnh: Thùy Linh
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

Ảnh: LCĐT 

Đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gắn biển Trường Phổ thông 
dân tộc bán trú THCS xã Thào Chư Phìn đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

Ảnh: LCĐT 
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
trao Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia

Ảnh: Đào Lê Huy          

Đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
tặng quà cho thầy và trò Trường THCS Phan Si Păng, thị xã Sa Pa

Ảnh: Đào Lê Huy          
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai chủ trì 
buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của người đứng đầu 

trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Ảnh: Ngô Hữu Tường

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH và các Ban HĐND tỉnh 
khảo sát công tác chuẩn bị cho năm học mới của ngành giáo dục và đào tạo

tại huyện Bát Xát
Ảnh: Thanh Bình
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 
chủ trì buổi giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ảnh: Thanh Bình

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát
tại trường PTDTBT xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát

Ảnh: Thanh Bình
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện thu tiền 
sử dụng đất và chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại UBND huyện Bát Xát

Ảnh: Đỗ Phúc

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát 
một số dự án tạo quỹ đất đấu giá, thu tiền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn

Ảnh: Đỗ Phúc
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về việc 
thực hiện chính sách đối với người có công tại huyện Bảo Thắng

Ảnh: Thanh Bình

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thăm ông Tạ Duy Hiệp, 
thôn Tả Hà 1, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng

Ảnh: Thanh Bình
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc trồng rừng 
thay tế nương rẫy theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

Ảnh: Nguyễn Hương

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thăm gia đình ông Hồ Phàn Chin 
ở thôn Trung tâm, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương

Ảnh: Thanh Bình
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về hoà giải ở cơ sở 
tại UBND phường Lào Cai, thành phố Lào Cai

Ảnh: Thanh Trúc

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại tổ hoà giải ở cơ sở thuộc 
xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai

Ảnh: Thanh Trúc
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tổ đại biểu HĐND thành phố giám sát 
tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

Ảnh: Thanh Bình

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai khảo sát mô hình chăn nuôi 
tại phường Pom Hán. thành phố Lào Cai

Ảnh: Thanh Bình
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thường trực Đoàn ĐBQH, HĐND, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chụp ảnh 
với Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh khóa IV
Ảnh: Hoàng Linh

Sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 1, 
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ảnh: Ngân Hà
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CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÃ LÀM DIỆN MẠO NÔNG THÔN
TỈNH LÀO CAI THAY ĐỔI CĂN BẢN

NGÔ QUYỀN
Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Lào Cai có diện tích tự nhiên 6.3647 
km2 với dân số khoảng trên 700 

nghìn người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 
66,2%, là cửa ngõ quan trọng vùng cao biên 
giới Tây Bắc của Tổ quốc. Toàn tỉnh có 07 
huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 152 đơn 
vị hành chính cấp xã  (xã: 127, phường: 16, 
thị trấn: 09), trong đó có 70 xã, phường, thị 
trấn thuộc vùng đặc biệt khó khăn thuộc khu 
vực III. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có 
vị trí, vai trò rất đặc biệt quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính 
trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn bản 
sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh. 

Trong sản xuất nông nghiệp của nông 
thôn miền núi trong những năm trước đây chủ 
yếu vẫn là tập quán canh tác lạc hậu, tự cung 
tự cấp. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
X về “tam nông”, Tỉnh ủy Lào Cai đã thành 
lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TW cụ thể hóa quan điểm, 
mục tiêu, định hướng trong phát triển nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời đề 
ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với lộ 
trình triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa 
phương. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính 
sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp, về xây dựng nông thôn mới, 
đào tạo nghề cho nông dân trong suốt cả giai 
đoạn, quy định về đầu tư xây dựng công trình 
giao thông nông thôn; khuyến công; cơ chế 
hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 
hỗ trợ lãi suất tín dụng và các chính sách phù 
hợp khác... Các Nghị quyết của HĐND tỉnh 
là hành lang pháp lý quan trọng, đồng thời 
là những chính sách để UBND tỉnh triển khai 

thực hiện những kế hoạch phát 
triển sản xuất nông nghiệp, nâng 
cao đời sống người nông dân 
miền núi trong quá trình kinh tế - 
xã hội của tỉnh nhà.

Trong những năm qua, việc 
đổi mới phương thức tổ chức sản 
xuất, chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi phát huy tiềm 
năng, lợi thế địa phương và khai 
thác hiệu quả hệ số sử dụng đất. 
Tình hình sản xuất nông nghiệp 
tăng trưởng ổn định, phát triển 
tương đối toàn diện. Giá trị sản 
xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 
năm 2020 (theo giá so sánh 
2010) đạt 7.344 tỷ đồng; tốc độ 
tăng trưởng bình quân đạt trên 

6%. Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục có sự 
chuyển biến tốt, chuyển dịch đúng hướng. 
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng, 
giống mới chất lượng cao được đưa vào sản 
xuất từng bước tạo vùng hàng hóa; áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với liên kết sản 
xuất và chế biến được đẩy mạnh đã góp phần 
đảm bảo an ninh lương thực, tăng thu nhập, 
ổn định cuộc sống cho nhân dân. Tổng sản 

Vụ mùa của người nông dân xã Hoàng Liên (Sa Pa)
Ảnh: Ngô Quyền
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lượng lương thực năm 2020 đạt 341.790 tấn, 
tăng gấp 2,85 lần so với năm 2008. Giá trị 
sản phẩm trên một đơn vị ha canh tác năm 
2020 đạt 80,1 triệu đồng, tăng gấp 4,45 lần 
so với năm 2008 (18 triệu đồng). Chăn nuôi 
phát triển theo hướng trang trại, gia trại, phát 
triển sản xuất hàng hóa, tổng sản lượng thịt 
hơi các loại năm 2020 đạt 63.096 tấn, tăng 
37.241 tấn so với năm 2008. Chuyển đổi từ 
trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và 
trồng rừng đa mục đích; tổ chức tốt việc quản 
lý, bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng, giá trị 
rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng đã có, góp 
phần tăng tỷ lệ che phủ từ 47,7% năm 2008 
lên 56,07% năm 2020. Với quan điểm thực 
hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 
gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 
và đô thị hoá, diện mạo nông thôn Lào Cai đã 
thay đổi căn bản. Tính đến tháng 6 năm 2021 
toàn tỉnh có 61/127 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, có 02 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chuẩn 
nông thôn mới. Hệ thống giao thông nông 
thôn được quan tâm đầu tư phát triển đồng 
bộ, 100% số xã có đường giao thông được 
rải nhựa hoặc đổ bê tông đến trung tâm xã; 
100% các thôn, bản có đường tới trung tâm 
thôn với khoảng 98% số thôn bản có đường 
đi lại thuận tiện; hệ thống thủy lợi phục vụ 
và cung cấp nước tưới chủ động cho 93,81% 
diện tích; 100% số xã trên toàn tỉnh có điện 
lưới quốc gia, 95,8% thôn, bản có điện lưới 
Quốc gia; hệ thống trường học được duy trì và 
mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng lên 
rõ rệt; các thiết chế văn hóa nông thôn được 
chú trọng đầu tư và tăng cường, phong trào 
văn hóa, văn nghệ được triển khai rộng khắp; 
công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa 
tiếp tục được đẩy mạnh góp phần gìn giữ và 
phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; cơ sở 
hạ tầng thương mại với trên 15.000 cửa hàng 
bán lẻ truyền thống tập trung ở trung tâm các 
xã, dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, toàn 
tỉnh có 52 chợ được xây dựng đảm bảo tiêu 
chí chợ nông thôn mới; mạng lưới thông tin, 
truyền thông phủ đến các thôn bản; công tác 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú 
trọng, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và 
nâng cao đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc 

sức khỏe người dân nông thôn. Tỷ lệ lao động 
có việc làm sau đào tạo đạt trên 80 nâng tỷ 
lệ lao động qua đào tạo nghề từ 21,1% năm 
2008 lên 56,89%. Môi trường nông thôn từng 
bước được cải thiện và có chuyển biến tích 
cực, các thói quen, hủ tục đã dần được cải 
tạo, xóa bỏ; công tác thu gom, xử lý chất 
thải trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh 
được đầu tư, thực hiện và quản lý chặt chẽ; 
tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước 
hợp vệ sinh đạt 95,04%; bộ mặt nông thôn 
có nhiều khởi sắc, mô hình nhà sạch vườn 
đẹp được nhân dân tích cực hưởng ứng. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển, thu 
nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 
của tỉnh tăng từ 5,47 triệu đồng/người (năm 
2008) lên 26,184 triệu đồng/người/năm (năm 
2020). Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh, 
bình quân đạt trên 5%/năm. Để phát triển 
nông nghiệp, nông thôn miền núi một cách 
bền vững, đời sống người nông dân ngày 
càng được nâng lên, cần phải làm cho người 
dân thay đổi nếp tư duy trong sản xuất nông 
nghiệp, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị 
quyết về phát triển nông nghiệp bền vững, 
được UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển 
khai quyết liệt. Do vậy, việc đổi mới sản xuất 
và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất 
có bước đột phá mạnh mẽ về số lượng, chất 
lượng hoạt động ngày một nâng cao. Liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được mở 
rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp 
với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng 
địa phương. Công tác thu hút đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn được cấp uỷ, chính quyền 
địa phương, các ngành quan tâm. Công tác 
ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng 
phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 
nhanh, năm 2020 đạt 2.744 ha, giá trị sản 
phẩm bình quân đạt 260 triệu đồng/ha/năm. 
HĐND tỉnh luôn quan tâm, chủ động; thường 
xuyên rà soát các chính sách hiện hành để 
đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đồng 
thời chủ động xây dựng các cơ chế, chính 
sách đặc thù của địa phương trong quản lý 
đầu tư; các quy định về huy động, quản lý 
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Nên được quy định tại một văn bản, 
hoặc điều khoản riêng

Có thể thấy, thay vì ban hành một văn 
bản hướng dẫn chi tiết thì Nghị định số 112 
đã cho thấy sự thiếu thống nhất, lúng túng khi 
cố gắng đặt vấn đề xử lý kỷ luật đối với những 
người giữ chức vụ do HĐND bầu khi người đó 
đang đương chức hay đã nghỉ hưu.

Không chỉ riêng khiển trách, cảnh cáo 
mà ngay cả bãi nhiệm cũng không được xác 
định là một hình thức xử lý kỷ luật hành chính 
đối với những người giữ chức vụ do HĐND 
bầu đã và đang làm việc tại các cơ quan dân 
cử. Dù được quy định tại Luật Cán bộ, công 
chức, nhưng bản chất việc bãi nhiệm người 
giữ chức danh do HĐND bầu không phải là 
một hình thức xử lý kỷ luật hành chính mà để 
bảo đảm sự thống nhất về thẩm quyền của 
HĐND đối với nhân sự do mình bầu ra. Bãi 
nhiệm (chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ khi 
chưa hết nhiệm kỳ) bản chất là việc HĐND 
thể hiện quyền bất tín nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do HĐND bầu. Khi đó, trình tự thủ tục 
bãi nhiệm, văn bản pháp lý bãi nhiệm sẽ được 
áp dụng theo pháp luật về tổ chức và hoạt 
động của cơ quan dân cử mà không phải theo 
quy trình hành chính.

Cũng là các chủ thể do HĐND bầu, 
nhưng việc giao thẩm quyền xử lý kỷ luật của 
Thủ tướng Chính phủ đối với Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh hay của Chủ tịch 
UBND cấp trên với Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND cấp dưới là câu chuyện thuộc phạm 
vi thứ bậc hành chính, thống nhất với nguyên 
tắc hoạt động và tuân thủ trình tự, thủ tục 
hành chính. Khi đem quy trình và thứ bậc đó 
để áp dụng với hệ thống cơ quan dân cử thì 
sẽ không tránh khỏi mâu thuẫn, chồng chéo, 
vì giữa cơ chế dân cử và cơ chế hành chính 
luôn có sự khác biệt.

Vì vậy, cần xác định những người giữ chức 
vụ do HĐND bầu không phải là đối tượng áp 
dụng trách nhiệm kỷ luật hành chính. Trong 
trường hợp cần thiết phải xác định một loại 
hình trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ do 
cơ quan dân cử bầu thì nên được quy định tại 
một văn bản riêng, hoặc một điều khoản riêng 
trong các đạo luật về tổ chức của cơ quan dân 
cử (Quốc hội, HĐND). Giải pháp này sẽ tránh 
hiện tượng Chính phủ “giao việc”, “trao thẩm 
quyền” cho UBTVQH, Thường trực HĐND các 
cấp như bất cập đã nêu tại Nghị định số 112.                        

Nguồn: Báo điện tử Đại biểu Nhân dân 

vốn, lồng ghép các nguồn vốn chương trình 
mục tiêu và các nguồn lực khác cho các xã 
xây dựng nông thôn mới, thu hút các doạnh 
nghiệp, tổ chức, các cá nhân đầu tư vào nông 
nghiệp. Vốn đầu tư vào nông nghiệp của tỉnh 
Lào Cai ngày càng phát huy được hiệu quả. 
Hiện đã có những sản phẩm nông nghiệp của 
Lào Cai có chỗ đứng trên thị trường và có giá 
trị cao như: Gạo Séng cù, Lợn đen Mường 
Khương - Bắc Hà; gà đen, mận Tam hoa, 
mận Tả van, Lê VH08 Bắc Hà, các sản phẩm 
Atiso,... Tuy nhiên bên cạnh đó, tính liên kết 
trong chuỗi sản xuất, cung ứng các sản phẩm 
nông nghiệp còn chưa cao đã hạn chế phần 
nào giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh; một 
bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ 
lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Trong những năm qua diện mạo nông 
thôn tỉnh Lào Cai đã có thay đổi căn bản. Đời 
sống người nông dân miền núi ngày càng 
được nâng cao, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
người nông dân miền núi của tỉnh Lào Cai đã 
thay đổi tư duy phát triển kinh tế trên mảnh 
đất của chính mình theo kinh tế thị trường. 
Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn 
thiện; đời sống của nông dân được cải thiện 
rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh không còn 
hộ bị thiếu đói; an sinh xã hội ngày càng được 
bảo đảm... các điều kiện về giáo dục, y tế, 
văn hóa tiếp tục được cải thiện; chất lượng 
các khu dân cư được nâng lên. Đó là thành 
quả của sự sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám 
chiu trách nhiệm được thể hiện qua những 
Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

           N.Q

TRÁNH BẤT CẬP... (Tiếp theo trang 9)
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HUYỆN BẮC HÀ CỤ THỂ HÓA QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2025

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

Bắc Hà là huyện vùng cao của tỉnh Lào 
Cai, có vị trí địa lý tự nhiên và tiềm 

năng khá thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 
hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với các 
chủ trương của Trung ương, các quyết sách của 
Chính phủ và định hướng quy hoạch kinh tế - 
xã hội đúng đắn của tỉnh đã tạo điều kiện và là 
tiền đề quan trọng để Bắc Hà phát triển mạnh 
mẽ trong giai đoạn mới. Cấp ủy, chính quyền 
huyện đã chủ động vận dụng những cơ chế, 
chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp nông thôn được quan tâm đầu tư và 

mang lại kết quả tốt; công tác quy hoạch quản 
lý đô thị được chú trọng; hoạt động tiền tệ, tín 
dụng thực hiện có hiệu quả, duy trì mức tăng 
trưởng cao; thu ngân sách Nhà nước hằng năm 
đều đạt và vượt kế hoạch; cơ sở hạ tầng kinh 
tế - xã hội được quy hoạch, quản lý chặt chẽ và 
được ưu tiên nguồn lực đầu tư nhất là công trình 
thủy lợi, giao thông; lĩnh vực văn hóa - xã hội có 
nhiều tiến bộ; sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát 
triển về số lượng và chất lượng; công tác y tế, 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, 
thực hiện có hiệu quả. Quy chế dân chủ thực 
hiện ngày càng tốt hơn. Trình độ mọi mặt của 
đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa. 

Tuy nhiên, Bắc Hà vẫn là huyện vùng cao 
xa tỉnh lỵ, có xuất phát điểm thấp nên còn rất 
nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, kết 
cấu hạ tầng và đời sống nhân dân. Hằng năm, 
trên địa bàn huyện thường xảy ra thiên tai bão lũ 
gây thiệt hại không nhỏ về tài sản của Nhà nước 
và nhân dân. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp 
chưa đủ mạnh, giá trị sản phẩm trên 01 đơn vị 
canh tác còn thấp; một số cây trồng, vật nuôi có 
lợi thế chưa được khai thác hiệu quả; tính bền 
vững của các tiêu chí nông thôn mới chưa cao. 

Sản xuất công nghiệp đơn 
điệu, chủ yếu là thủy điện; 
làng nghề truyền thống chưa 
tạo ra nhiều sản phẩm có giá 
trị kinh tế cao; các loại hình 
thương mại hiện đại chưa hình 
thành; khai thác các chợ trên 
địa bàn hiệu quả còn thấp. 
Quản lý nhà nước về đất đai, 
tài nguyên khoáng sản còn 
nhiều hạn chế. Du lịch phát 
triển chưa tương xứng với tiềm 
năng, lợi thế. Cơ sở vật chất, 
trang thiết bị y tế tuyến xã 
chưa đáp ứng yêu cầu; thiết 
chế văn hóa, thể thao ở cơ sở 
chưa được khai thác hiệu quả; 
tỷ lệ  lao  động qua đào tạo 

còn thấp. Mức sống giữa đồng bào vùng cao với 
vùng thấp, giữa thôn bản vùng sâu, vùng xa với 
trung tâm xã còn chênh lệch khá lớn. Việc xúc 
tiến thu hút đầu tư vào địa bàn đã được quan 
tâm nhưng kết quả đạt còn thấp. Tiến độ thực 
hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn còn chậm.

Để hiện thực hóa Nghị quyết của cấp ủy 
và HĐND giao, huyện Bắc Hà đã cụ thể hóa 
các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2025 như sau: Quan 

Một góc phố huyện Bắc Hà
Ảnh: Trần Xuân Thảo
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điểm phát triển là tập trung phát triển thương 
mại, dịch vụ, du lịch tạo động lực trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện một 
cách bền vững. Tiếp tục xác định ngành nông, 
lâm nghiệp giữ vai trò trọng tâm, xuyên suốt; 
công nghiệp, xây dựng là quan trọng; thương 
mại, dịch vụ, du lịch là đột phá. Coi trọng phát 
triển chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được 
nhu cầu các ngành kinh tế, tổ chức  lại sản 
xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là những 
khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện. Phát triển kinh tế gắn với phát triển 
văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giải 
quyết các chính sách dân tộc, vấn đề an sinh xã 
hội, bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế gắn 
với tăng cường ổn định chính trị, củng cố quốc 
phòng - an ninh. Tập trung xây dựng và phát 
triển nền kinh tế số, nền kinh  tế vận hành chủ 
yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao 
dịch điện tử thông qua internet. Đồng thời xác 
định rõ mục tiêu phát triển cụ thể: Phấn đấu 
tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình 
quân giai đoạn 2021-  2025 trên 15%; GRDP 
bình quân đầu người năm 2025 đạt 104 triệu 
đồng. Cơ cấu kinh tế GRDP: Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản 23%, công nghiệp - xây dựng 
32,55%, thương mại dịch vụ 44,45%. Thu nhập 
bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/
năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 
2021 - 2025 đạt 9.500 tỷ đồng. Thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn đạt 300 tỷ đồng, trong 
đó thu cân đối ngân sách huyện 250 tỷ đồng. 
Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác đạt 80 
triệu đồng. Phấn đấu 77% số xã đạt mục tiêu 
về đích nông thôn mới, 01 xã đạt tiêu chí đô thị 
loại V. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,3%. Số 
giường bệnh/vạn dân đạt 40 giường; bác sỹ/vạn 
dân đạt 8 bác sĩ. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn 
quốc gia đạt 85%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi 
đạt trình độ giáo dục THPT hoặc tương đương 
đạt 67%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, 
trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp 
các văn bằng, chứng chỉ đạt 42%; tỷ lệ lao động 
trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 71%. Tỷ lệ trẻ 
em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao 
dưới 26%, thể cân nặng dưới 16%. Giảm tỷ lệ hộ 
nghèo xuống dưới 8,6% (theo chuẩn nghèo giai 
đoạn 2021 - 2025), 80% số xã thoát khỏi xã đặc 
biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn 
hoá đạt 83%; tỷ lệ thôn bản, tổ dân phố đạt tiêu 
chuẩn văn hoá đạt 80%. 100% các thủ tục hành 
chính của huyện phải được xin ý kiến đánh giá 

sự hài lòng của tổ chức, người dân; phấn đấu có 
tối thiểu 70% tổ chức và người dân cho ý kiến 
đánh giá; tỷ lệ hài lòng của người dân trên các 
thủ tục hành chính được đánh giá phấn đấu đạt 
tối thiểu 90%. Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội: Thực hiện nâng cấp khoảng 150 km đường 
đến trung tâm các xã có tiềm năng phát triển 
du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề 
truyền thống và các sản phẩm hàng hóa. Hoàn 
thành 100% tiêu chí giao thông tại các xã. Đối 
với các xã đã hoàn thành tiêu chí giao thông giai 
đoạn 2016 - 2020 phấn đấu hoàn thành tiêu chí 
nâng cao. Tiến hành xây dựng, quy hoạch các 
bãi đỗ xe tĩnh, bến xe hàng nhằm đáp ứng nhu 
cầu dừng đỗ ngày càng cao. Cải tạo nâng cấp 
một số đoạn tuyến kết hợp với sửa chữa mặt 
đường, bổ sung các công trình phòng hộ, đảm 
bảo an toàn giao thông. Phấn đấu tỷ lệ hộ dân 
được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. 90% 
đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ chất thải rắn sinh 
hoạt tại khu vực đô thị được thu gom, xử lý đạt 
100%, khu vực nông thôn tập trung đạt 85%. Tỷ 
lệ các cụm công nghiệp, làng nghề có hệ thống 
xử lý nước thải tập trung đạt 90%. Tỷ lệ che phủ 
rừng đạt trên 47%. Về phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với đảm bảo Quốc phòng - an ninh: Phấn 
đấu 80% tỷ lệ các xã, thị trấn đạt xuất sắc trong 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tỷ 
lệ giải quyết các vụ án đạt trên 90%. Giảm 20% 
số vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 15% 
số người chết, 20% số người bị thương. 100% 
công an, quân sự các xã có trụ sở làm việc. 

 Huyện Bắc Hà đã xác định rõ các thế mạnh 
của địa phương là nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 
và du lịch là trọng tâm và xuyên suốt cho cả giai 
đoạn. Đến năm 2025, phấn đấu đưa huyện Bắc 
Hà từng bước thoát khỏi diện huyện nghèo của 
cả nước, kinh tế - xã hội phát triển bền vững trở 
thành huyện khá của tỉnh, thị trấn Bắc Hà cơ 
bản đạt tiêu chí đô thị loại IV gắn với các mục 
tiêu xây dựng đô thị thông minh. Việc cụ thể 
hóa chi tiết các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ 
và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2025 thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, quyết 
tâm cao của cả hệ thống chính trị huyện Bắc 
Hà được nhân dân đồng tình ủng hộ, phù hợp 
với quan điểm chỉ đạo chung và thực tiễn của 
địa phương trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

T.X.T
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HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND XÃ LÙNG VAI ĐỐI VỚI
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

QUỲNH HƯƠNG

HĐND xã Lùng Vai, huyện Mường 
Khương trong những tháng đầu năm đã 

có nhiều nỗ lực để đổi mới hoạt động, Thường 
trực HĐND xã đã chủ động phối hợp với UBND, 
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của xã trong việc 
chuẩn bị nội dung xây dựng chương trình hoạt 
động đảm bảo thực hiện đúng luật, quy chế đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Tổ chức các kỳ họp đảm bảo nội dung, 
trình tự; xây dựng và ban hành nghị quyết của 

HĐND đúng luật và phù hợp với thực tế. Thực 
hiện tốt hoạt động khảo sát, giám sát; Duy trì 
công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp… 
Các hoạt động đó đã góp phần quan trọng trong 
việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm xuất 
nông nghiệp cây trồng được gieo cấy đảm bảo 
đúng thời vụ, năng suất cây trồng đều đạt và 
vượt so kế hoạch; sản lượng, giá cả các mặt 
hàng nông sản (chuối, dứa, chè) tăng cao so 
với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng lúa vụ 
xuân ước đạt 110,4 % so KH, vượt 10,4 % so 
KH. Ngô xuân thực hiện 291 ha đạt 100% so 
KH, sản lượng ước đạt 1.455/1720,40 tấn đạt 
84,57 % kế hoạch cả năm, vượt 15 tấn so với 

cùng kỳ. Giá trị sản lượng ước đạt 8,002 tỷ đồng. 
Cây chè là một trong những cây công nghiệp 
mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở xã Lùng Vai, 
có tổng diện tích hơn 900 ha, trong đó chè kinh 
doanh 791,1ha; diện tích chè kiến thiết là 148,9 
ha, chè trồng mới 2021 là 45 ha. Sản lượng chè 
đến thời điểm hiện tại 4.908 tấn đạt 68,9 % so 
KH, tăng 31 tấn so cùng kỳ. Giá chè ổn định từ 
6.500 - 7.000 đồng...  Nhiều năm qua, cây chè 
đã mang lại cuộc sống ổn định cho bà con, sự 

cạnh tranh của 2 đơn vị thu mua 
chè trên địa bàn là Công ty Cổ 
phần Chè Thanh Bình và Nhà máy 
chế biến chè của Hợp tác xã chè 
Mường Khương đã góp phần giúp 
giá chè lên cao, đầu ra ổn định, 
góp phần phát triển kinh tế, ổn định 
đời sống cho người dân. Xây dựng 
nông thôn mới luôn được quan 
tâm, tiếp tục duy trì và nâng cao 
các tiêu chí về xây dựng nông thôn 
mới, thôn kiểu mẫu; Xây dựng Đề 
án nông thôn mới giai đoạn 2020 
- 2025. Tập trung rà soát, đăng ký 
xây dựng thôn kiểu mẫu Lùng Vai, 
qua rà soát đạt 09/15 tiêu chỉ, còn 

06 tiêu chỉ chưa đạt như: Tiêu chí 1 về thu nhập, 
công trình phụ trợ, vệ sinh thôn xóm, chấp hành 
pháp luật và hương ước, quy ước. Rà soát đánh 
giá mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao để xây dựng lộ trình phấn đấu xây dựng xã 
đạt nông thôn mới nâng cao. Đường giao thông 
luôn được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các 
tuyến đường đảm bảo giao thông được thông 
suốt. Tuyên truyền người dân khi tham gia giao 
thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp 
luật. Công tác tuyên truyền người dân khi tham 
gia giao thông phải chấp hành các quy định của 
Pháp Luật. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 04 
- CT/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về “Năm 
trật tự và văn minh đô thị”.

Tuyên truyền các chính sách cho nhân dân
Ảnh: HL
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Về công tác giáo dục và đào tạo, tiếp tục 
củng cố, duy trì vững chắc phổ cấp giáo dục 
mầm non cho trẻ em 5 tuổi; duy trì vững chắc 
chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học, 
phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và phổ cập giáo 
dục THCS. Tổng số học sinh năm học 2020 
- 2021 các cấp học là 1.492 học sinh; Tỷ lệ 
chuyên cần các cấp học đạt 98-99%. Xây dựng 
đề án sáp nhập trường Tiểu học Chợ Chậu và 
Trường THCS Chợ Chậu; an ninh an toàn trường 
học đảm bảo, mô hình trường bán trú duy trì tốt, 
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Công 
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan 
tâm; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng 
chống dịch covid-19; tổ chức lực lượng phối hợp 
với Đồn biên phòng trực chốt biên giới; rà soát 
lập danh sách số công dân vắng mặt để quản 
lý khi trở về địa phương; thực hiện tốt công tác 
tiếp nhận, xác minh thông tin công dân trên địa 
bàn xã từ Trung Quốc và vùng có dịch đến địa 
bàn, thực hiện khai báo y tế và bàn giao công 
dân đưa đi cách ly tập trung và cách ly tại địa 
phương theo đúng quy định. Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư” tiếp tục triển khai; có 1.230 gia đình 
đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2021; 12 thôn 
văn hóa; 08 cơ quan văn hóa. Công tác truyền 
thanh thực hiện tốt chất lượng tiếp, phát sóng 
Đài phát thanh và Đài truyền hình Trung ương 
và tỉnh phục vụ nhu cầu thông tin của người 
dân; chất lượng xây dựng các chương trình phát 
thanh ngày càng được nâng cao kịp thời phản 
ánh thông tin công tác chỉ đạo điều hành của 
đảng bộ, chính quyền các cấp. Thực hiện đầy 
đủ, kịp thời việc chi trả trợ cấp cho đối tượng 
người có công, thân nhân người có công theo 
quy định...  

Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND xã 
luôn giữ mối đoàn kết, thống nhất và phối hợp 
chặt chẽ với UBND, MTTQ và các đoàn thể của 
xã theo đúng luật định và quy chế hoạt động. 
Trong 6 tháng đầu năm đã chỉ đạo, thực hiện 
tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trong điểm trong 
thực hiện nhiệm vụ như: Việc triển khai bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức thành công, 
an toàn, thuận lợi, cử tri phấn khởi tham gia bỏ 
phiếu đúng địa điểm, thời gian quy định, đạt tỷ 
lệ 100% số cử tri bỏ phiếu... Về khảo sát, giám 

sát, đã lựa chọn nội dung, chủ trì, phối hợp với 
các ngành, đoàn thể làm tốt công tác khảo sát, 
giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND 
các cấp, việc triển khai thực hiện chính sách, 
pháp luật của Nhà nước ở địa phương trên tất cả 
các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; giám 
sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất lần đầu cho nhân dân năm 2020 vào tháng 
10/2021. Các Ban HĐND xã giám sát chuyên 
đề về việc hỗ trợ, chi trả kinh phí cho các đối 
tượng ăn tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 
việc cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân 
tộc trên địa bàn xã năm 2020... Công tác tiếp 
dân giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo đã 
được Thường trực HĐND xã ban hành Thông 
báo phân công lịch tiếp công dân cho Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND xã 
năm 2021, nhằm duy trì việc tiếp công dân hàng 
tháng đảm bảo theo đúng quy định; theo dõi 
đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo của công dân.

Đại biểu HĐND xã luôn thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, 
phát huy tinh thần của người đại biểu HĐND ở 
địa phương. Tích cực tuyên truyền chủ trưởng, 
đường lối của Đảng chính sách pháp luật nhà 
nước, tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND 
xã đến toàn thể cử tri theo quy định của luật... 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một 
số tồn tại hạn chế đó là: Bắt đầu nhiệm kỳ mới, 
một số đại biểu mới tham gia, chưa có nhiều 
kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND, các kỹ 
năng, kinh nghiệm trong chất vấn, ý kiến tham 
gia thảo luận của đại biểu còn hạn chế; một số 
đại biểu HĐND chưa dành nhiều thời gian cho 
hoạt động của HĐND...

Có thể nói, hoạt động của Thường trực, các 
Ban, đại biểu HĐND xã Lùng Vai đang nỗ lực 
phát huy được sức mạnh tập thể, tích cực thực 
hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, đưa nghị 
quyết của HĐND xã ban hành đi vào cuộc sống; 
đáp ứng nguyện vọng của cử tri để góp phần 
quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Q.H
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XÃ TRỊNH TƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

    ĐÀO HẠNH

Trịnh Tường là xã vùng cao, biên giới 
thuộc huyện Bát Xát, cách trung tâm 

hành chính huyện 27 km và cách nước bạn 
Trung Quốc bởi con sông Hồng, xã có 9,07 km 
đường biên giới chạy dọc theo sông Hồng. Điều 
kiện tự nhiên và xã hội còn nhiều mặt hạn chế, 
địa hình phức tạp, toàn xã có hơn 8.200 ha diện 
tích đất tự nhiên, dân cư phân bố ở 16 thôn, bản 
với 1.423 hộ và 6.580 nhân khẩu gồm 5 dân tộc 
chính: Kinh, Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì. Nền kinh 
tế chủ yếu là phát triển sản xuất nông nghiệp. 
Trình độ dân trí không đồng đều, các mô hình 
sản xuất theo hướng hàng hoá đang phát triển, 
đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. 

Năm 2021, là năm hoạt động đầu tiên 
của HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026, 
Thường trực HĐND xã đã bám sát chủ trương 
lãnh đạo và kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết của 
Đảng ủy, sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, 
UBND huyện, xây dựng chương trình công tác, 
chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của xã thực 
hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức kỳ họp thứ 
nhất bầu các chức danh của HĐND và UBND 
xã khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỳ họp thứ 
hai đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi 
ngân sách sáu tháng đầu năm; thảo luận, đề ra 
nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2021 
và các nội dung quan trọng khác với tinh thần 
trách nhiệm, dân chủ của các đại biểu đã bàn 
bạc quyết định các chủ trương, biện pháp phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng phù 
hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tạo 
điều kiện để các đại biểu phát huy dân chủ và 
lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. 
Xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND 
bảo đảm đúng luật và phù hợp với thực tế; công 
tác khảo sát, giám sát được triển khai theo đúng 
luật định, việc lựa chọn nội dung khảo sát, giám 
sát bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương 

như giám sát chuyên đề về thực hiện Luật Hộ 
tịch trên địa bàn xã; việc thu, nộp, sử dụng các 
khoản đóng góp của học sinh và chế độ học 
sinh bán trú năm học 2019 - 2020; việc thực 
hiện dự án trồng cây ớt trên địa bàn xã... Bên 
cạnh đó, Thường trực HĐND xã thực hiện giám 
sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND 
và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện 
Nghị quyết HĐND xã. Sau giám sát đã đánh giá 
những ưu điểm, tồn tại của từng đơn vị đồng thời 
có ý kiến kiến nghị, đôn đốc và đề nghị Thường 
trực UBND xã chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
đáp ứng với yêu cầu và nghị quyết HĐND xã. 

Từ đầu năm đến nay, mặc dù thời tiết 
diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài, dịch tả 
lợn Châu Phi chưa chấm dứt, đặc biệt đại dịch 
Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất 
và đời sống của nhân dân... Song với sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của 
Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự phối hợp chặt 
chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội, sự nỗ lực phấn đấu của 
các thành phần kinh tế và sự đồng thuận của 
các tầng lớp nhân dân trong thực hiện mục tiêu 
kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển 
kinh tế - xã hội”, các nhiệm vụ chính trị quan 
trọng của địa phương được thực hiện hiệu quả, 
dịch Covid-19 bước đầu không xảy ra trên địa 
bàn xã, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững; kinh tế - xã hội của xã tiếp tục ổn 
định và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: 
Sản xuất nông lâm nghiệp đạt 100% kế hoạch 
giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng 
đầu năm đạt 2.429 tấn; chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, thủy sản phát triển tốt. Cây trồng, vật nuôi 
có sự chuyển dịch đúng hướng phù hợp với địa 
phương, nhiều dự án và mô hình mới được đưa 
vào sản xuất; nhiều hộ gia đình mạnh dạn vay 
vốn đầu tư trồng trọt và chăn nuôi như trồng 
chuối phát triển theo hướng hàng hóa; chăn 
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nuôi gà, vịt theo mô hình trang trại; tận dụng 
diện tích mặt nước nuôi cá theo phương pháp 
công nghiệp cho thu nhập cao; làm tốt công tác 
quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; 
các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, 
thương mại, dịch vụ và Hợp tác xã hoạt động ổn 
định; công tác tài chính và tín dụng được thực 
hiện đúng luật Ngân sách nhà nước. Thu đúng, 
thu đủ, chi đúng và tiết kiệm đảm bảo kinh phí 
hoạt động. Chỉ đạo các tổ chức ủy thác đẩy mạnh 
cho vay tín dụng đáp ứng nhu 
cầu sản xuất của nhân dân, 
phục vụ tốt cho công tác giảm 
nghèo. Nhân dân đều sử dụng 
nguồn vốn vay đúng mục 
đích; thực hiện chính sách xã 
hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa 
bàn được đảm bảo, các hoạt 
động văn hóa - xã hội tiếp tục 
được đẩy mạnh; tình hình an 
ninh chính trị ổn định, đường 
biên mốc giới nguyên trạng, 
chủ quyền lãnh thổ được giữ 
vững; thực hiện tốt nhiệm vụ 
tuần tra giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội và 
phòng chống dịch bệnh. Cùng 
với việc thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, xã Trịnh Tường tích 
cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, 
góp sức xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 
2020, qua rà soát và đánh giá xã Trịnh Tường đã 
đạt được 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Hiện còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông; 
thủy lợi; thu nhập và tiêu chí hộ nghèo. Để phấn 
đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới trong năm 2021, xã Trịnh Tường đã 
đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, ban 
hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, định 
hướng một số chương trình, mục tiêu lớn quan 
trọng mang tính cốt lõi trong quá trình tổ chức 
triển khai thực hiện, đó là: Phối hợp cùng các 
cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức kiểm 
tra, rà soát các công trình phải đầu tư xây dựng 
trong năm 2021 để về đích nông thôn mới; xây 
dựng dự án chăn nuôi ngựa cho 20 hộ gia đình 
tham gia với tổng số vốn là 2.630 triệu đồng; tổ 

chức kiểm tra thực tế tại các thôn bản, triển khai 
họp thôn cho nhân dân đăng ký các chỉ tiêu xây 
dựng nông thôn mới, xây dựng chi tiết từng nội 
dung cụ thể (nhà ở, giảm hộ nghèo, các công 
trình vệ sinh môi trường, làm đường ngõ xóm, 
trồng trọt, chăn nuôi...) đến từng hộ gia đình, 
đồng thời phân công cán bộ thôn, xã phụ trách 
các hộ gia đình để hướng dẫn, đôn đốc các hộ 
thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Tính đến hết 
tháng 6 năm 2021, toàn xã đã nâng cấp và làm 

mới 133 nhà vệ sinh; nâng cấp, làm mới 105 
chuồng trại; chỉnh trang và làm mới 84 ngôi nhà, 
77 nhà tắm và 65 hố rác... Đối với các tiêu chí 
đã hoàn thành, địa phương tiếp tục duy trì, giữ 
vững đồng thời củng cố, bổ sung hoàn thiện với 
mục tiêu mang tính bền vững.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, 
bên cạnh những thuận lợi, xã sẽ tiếp tục đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, trước mắt là tình 
hình diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch 
Covid-19. Vì vậy cần sự nỗ lực cố gắng của cả 
hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân luôn 
bám sát tình hình nêu cao trách nhiệm, phát huy 
tinh thần đoàn kết, chủ động, kịp thời ứng phó 
với thiên tai, dịch bệnh để hoàn thành đạt mức 
cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Đ.H

Cử tri huyện Bát Xát kiến nghị với đại biểu HĐND.
Ảnh: T.L
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(Tiếp theo kỳ trước)

61. Cử tri thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang, huyện 
Bảo Thắng đề nghị tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp 
ngầm tràn trục đường thôn Làng Ẻn lên thành 
cầu để đảm bảo an toàn giao thông cho người 
dân trong mùa mưa lũ. 

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

Xây dựng trả lời như sau: Ngầm Làng Ẻn nằm 
trên tuyến đường Làng Ẻn đi xã Điện Quan, do 
huyện Bảo Yên quản lý. Do ngầm nhỏ nên khi 
trời mưa to nước hay ngập làm gián đoạn giao 
thông, ngày nắng thì đi lại bình thường. Sở Giao 
thông vận tải - Xây dựng yêu cầu UBND xã Trì 
Quang căn cứ Kế hoạch, Đề án xây dựng nông 
thôn mới của xã, căn cứ tình hình thực tế mạng 
lưới đường giao thông trong xã, thôn để lựa chọn 
và đăng ký kế hoạch xây dựng cầu. Kế hoạch 
xây dựng đường giao thông nông thôn phải được 
đưa ra nhân dân bàn bạc công khai và nhận 
được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân 
(tự giải phóng mặt bằng, hiến đất...), sau khi họp 
bàn bạc thống nhất được với nhân dân UBND xã 
lập danh mục đầu tư gửi về UBND huyện tổng 
hợp, sắp xếp thứ tự ưu tiên khi lập kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

62. Cử tri thôn An Thành, Đá Đen, thị trấn 
Phố Lu, huyện Bảo Thắng đề nghị tỉnh chỉ đạo 
Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ thi 
công hoàn thiện các hạng mục công trình cấp 
nước sinh hoạt thôn An Thành, Đá Đen, sớm 
bàn giao công trình có hệ thống lọc nước mới để 
đảm bảo chất lượng nước, đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt của Nhân dân.

Ý kiến của UBND tỉnh:
Công trình sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 

CNSH thôn An Thành + Đá Đen xã Phố Lu, 
huyện Bảo Thắng do Trung tâm Nước sạch và 
VSMT nông thôn làm chủ đầu tư. Quy mô đầu 
tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình với 
công suất thiết kế 109m3/ngày.đêm đảm bảo 
cung cấp nước sạch cho 227 hộ dân và các 
điểm UBND xã, trường học, trạm y tế thuộc 
thôn An Thành + Đá Đen, xã Phố Lu. Công 
trình khởi công từ tháng 4/2019 và hoàn thành 

tháng 4/2020. Hiện tại công trình đã bàn giao 
cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bảo 
Thắng quản lý, khai thác.

Để đảm bảo công trình phát huy hiệu quả, 
yêu cầu Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 
Bảo Thắng thực hiện tốt công tác quản lý, vận 
hành công trình; đồng thời phối hợp với UBND 
thị trấn Phố Lu tuyên truyền, vận động người 
dân sử dụng tiết kiệm nước.

63. Cử tri thị trấn Phố Ràng huyện Bảo 
Yên phản ánh, hiện nay việc bồi thường cây cối, 
hoa màu trên đất đối với các hộ bị thu hồi đất 
giải phóng mặt bằng áp dụng theo Quyết định 
số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015; áp giá 
bồi thường đối với tài sản trên đất theo Quyết 
định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của 
UBND tỉnh là thấp so với thực tế giá thị trường, 
trong khi giá nhân công và lương cơ của người 
lao động đều tăng như vậy là không phù hợp. 
Đề nghị tỉnh sớm ban hành quy định mới áp giá 
bồi thường đối với cây cối, hoa màu trên đất, tài 
sản trên đất để những hộ dân bị thu hồi đỡ bị 
thiệt thòi.

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

PTNT chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên 
quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định 
thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND (Văn 
bản số 3816/UBND-TNMT ngày 19/8/2020). 
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức 
điều tra, khảo sát giá để xây dựng Bảng đơn giá 
phù hợp với thực tế trình UBND tỉnh ban hành.

64. Cử tri xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn 
tiếp tục đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 
giải quyết dứt điểm việc cấp đổi, cấp lại giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia 
đình bị trùng, cấp chồng lên hộ khác (có 70 hộ 
cấp sai, cấp trùng) để nhân dân thuận lợi quản 
lý, sử dụng.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: Theo kết quả rà soát của 
UBND huyện Văn Bàn việc cấp và bàn giao 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia 

TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
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đình, cá nhân trên địa bàn xã Nậm Chày, huyện 
Văn Bàn theo Dự án tổng thể, cụ thể như sau: 
Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 
đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 
xã Nậm Chày là: 959 giấy, trong đó: 730 giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đã bàn giao cho 
UBND xã Nậm Chày để trả người sử dụng đất, 
229 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa 
trả cho người sử dụng đất. Nguyên nhân là do 
sai sót thông tin về tên xã và tên thôn phải thực 
hiện đính chính, có sai sót, chồng chéo phải 
thực hiện cấp đổi, cấp lại (81 giấy) và còn 148 
giấy chứng nhận cấp lần đầu thuộc trường hợp 
phải hoàn thiện hồ sơ và chuyển cơ quan thuế 
để thực hiện xác định nghĩa vị tài chính.

Yêu cầu UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo các 
phòng ban chuyên môn phối hợp với Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Nậm Chày 
khẩn trương thực hiện thủ tục đính chính sai sót 
trên Giấy chứng nhận đã cấp, hướng dẫn người 
sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với 
những trường hợp phải thực hiện), thu hồi, cấp 
lại Giấy chứng nhận đối với những trường hợp 
cấp sai để bàn giao giấy chứng nhận cho nhân 
dân xong trong năm 2020.

65. Cử tri xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn 
Bàn đề nghị tỉnh xem xét sửa đổi khoản b, điều 
7 của Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 08/02/2018 về việc quy định hạn mức giao 
đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách thửa 
đất quy định này hiện nay không còn phù hợp 
với thực tế của địa phương. Theo quy định của 
văn bản nêu trên, thửa đất có một cạnh tiếp giáp 
với mặt đường không được nhỏ hơn 5 m chiều 
sâu không được nhỏ hơn 12,5m. Trên thực tế ở 
địa phương nhiều hộ gia đình có đất thổ cư, có 
một cạnh tiếp giáp với mặt đường chỉ có 8m. Gia 
đình lại có 2 người con nay muốn tách quyền sử 
dụng đất cho các con nhưng lại không làm thủ 
tục tách quyển sử dung đất được. Cử tri đề nghị 
tỉnh sửa quy định từ 5m xuống 4m cạnh tiếp xúc 
với mặt đường cho phù hợp.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: Căn cứ quy định của 
Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông 
tư hướng dẫn thi hành, trên cơ sở tham gia ý 
kiến của các sở, ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 quy 
định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử 
dụng đất; mức xây dựng phần mộ, tượng đài, 
bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và 
diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với 
đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai; được sửa đổi, 
bổ sung tại Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 08/02/2018, trong đó quy định cụ thể diện 
tích tách thửa đối với từng thửa đất cho phù hợp 
với đặc thù của tỉnh Lào Cai.

Yêu cầu UBND huyện Văn Bàn tiếp thu, đề 
xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, 
báo cáo UBND tỉnh.

66. Cử tri phường Duyên Hải, thành phố 
Lào Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 
có phương án cho chuyển mục đích sử dụng đất 
Chợ Lục Cẩu để làm điểm sinh hoạt văn hóa 
của tổ 3.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: Tại Khoản 8 Điều 2 Nghị 
định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 
Chính phủ quy định:

“5. Trong trường hợp cần thiết mà phải 
điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng 
dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về 
chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực 
sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên 
và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất 
của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy ban 
nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên 
và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường 
trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp 
thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào 
kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 
của năm tiếp theo”.

Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai căn cứ 
vào nhu cầu thực tế của phường Duyên Hải để 
hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét 
chấp thuận cho phép sử dụng chỉ tiêu đất sinh 
hoạt cộng đồng để làm cơ sở cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất, giao đất cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa tổ 3 cho 
UBND phường Duyên Hải quản lý và sử dụng 
theo đúng quy định.

67. Cử tri xã Cam Đường, thành phố Lào 
Cai đề nghị tỉnh xem xét giảm định mức diện 
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tích tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, 
chuyển quyền cho con cái tách hộ ở riêng từ 
750m hiện nay xuống khoảng 200m cho phù 
hợp với điều kiện của nhiều hộ gia đình ở địa 
phương hiện nay.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: Căn cứ quy định của Luật 
Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư 
hướng dẫn thi hành, trên cơ sở tham gia ý kiến 
của các sở, ngành và UBND các huyện, thành 
phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 108/2016/
QĐ-UBND ngày 19/12/2016 quy định hạn mức 
giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; mức 
xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm 
trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu 
được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết 
định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018, 
trong đó quy định cụ thể diện tích tách thửa đối 
với từng thửa đất cho phù hợp với đặc thù của 
tỉnh Lào Cai.

Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai tiếp thu, 
đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh.

68. Cử tri phường Bắc Cường, thành phố 
Lào Cai đề nghị tỉnh điều chỉnh quy hoạch quỹ 
đất công cộng giáp trường Mầm non tư thục 
Thảo Anh sang đất nhà văn hóa để khu dân cư 
quản lý và xây dựng nhà văn hóa.

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

Xây dựng trả lời như sau: Theo quy hoạch chi 
tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 3 đã được phê 
duyệt, nhà văn hoá khu dân cư khu vực giáp 
trường Mầm non tư thục Thảo Anh có diện tích 
là 1.604m2, hiện nay đã được đầu tư xây dựng 
và đưa vào sử dụng, giáp phía sau nhà văn hoá 
là công trình Tiểu công viên Nguyễn Thăng 
Bình với diện tích hơn 7.000m2 đáp ứng điều 
kiện để phục vụ các hoạt động sinh hoạt, vui 
chơi thường xuyên của nhân dân trong khu vực. 
UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan có liên quan 
nghiên cứu, đề xuất về quy hoạch xây dựng 
đảm bảo theo quy định.

69. Cử tri xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 
phản ánh, một số hộ có đất nông nghiệp, có nhà 
ở xây dựng từ lâu, vị trí phù hợp với quy hoạch 
sử dụng đất ở, thửa đất đã được đăng ký vào kế 
hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, do Giấy chứng 

nhận QSD đất được cấp từ 15/10/1998 đến nay 
đã hết hạn sử dụng đất, không đủ điều kiện gia 
hạn sử dụng đất vì sai mục đích. Đề nghị tỉnh 
chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: Để giải quyết vướng mắc 
trên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố hội thảo và có văn 
bản báo cáo đề xuất, UBND tỉnh xem xét, chỉ 
đạo tại Văn bản số 2388/STNMT-CCĐ ngày 
23/9/2020, trong đó có nội dung:

“Đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhà 
ở trên đất, nhưng chưa phù hợp với mục đích 
sử dụng đất được giao, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất (xây dựng nhà ở trên đất 
trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, 
đất trồng lúa…), mà vị trí đang sử dụng đất của 
các hộ vào mục đích hiện trạng là phù hợp với 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đủ điều kiện 
chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích 
đang sử dụng: Cho phép giữ nguyên các công 
trình trên đất, tiến hành xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, người sử 
dụng đất hoàn thiện các thủ tục xác nhận lại 
thời hạn sử dụng đất trên GCNQSDĐ (đối với 
trường hợp hết hạn sử dụng đất) và thực hiện 
chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định”.

70. Cử tri xã Vạn Hòa, thành phố Lào 
Cai phản ánh, trong quy hoạch đô thị khoảng 
lùi xây dựng 5.5m, được lùi cả hai mặt đường. 
Do vậy mật độ xây dựng chỉ đạt khoảng 43%, 
theo quy hoạch được duyệt mật độ xây dựng là 
70%. Trong khi đó tiền sử dụng đất nhân dân 
nộp tại khu TĐC số 2 là 4.500.000/1m2 (Đối 
với lô hai mặt đường hệ số K nhân thêm 1.2 = 
5.400.000/1m2). Theo của Văn bản 575/UBND-
QLĐT ngày 21/4/2020 hướng dẫn Khoảng lùi 
xây dựng của các hộ tiếp giáp 2 mặt đường, 
điều chỉnh khoảng lùi tại cạnh vát góc giao lộ 
tối thiểu là 2,5m. Để phù hợp với hiện trạng sử 
dụng đất. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh 
khoảng lùi tại cạnh vát góc giao lộ tối thiểu 
là 1,2m, phần diện tích còn lại xây dựng bán 
mái,cổng, hàng rào tạm.

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

Xây dựng trả lời như sau: Quy hoạch chi tiết 
xây dựng đô thị Vạn Hoà, thành phố Lào Cai 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
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3266/QĐ-UBND ngày 25/9/2015. Các chỉ tiêu 
quy hoạch xây dựng (trong đó có khoảng lùi xây 
dựng) được xác định phù hợp với mục tiêu khu 
quy hoạch là một khu đô thị mới với cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ đô thị đồng bộ; khu đô thị xanh 
có cảnh quan đa dạng, đảm bảo môi trường 
sống, môi trường thiên nhiên; là điểm nhấn về 
không gian, kiến trúc cảnh quan của thành phố 
Lào Cai và phù hợp với các quy định hiện hành 
của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Tiếp thu 
ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan 
có liên quan rà soát, nghiên cứu việc điều chỉnh 
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Vạn Hoà 
đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

71. Cử tri xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 
phản ánh, khi Nhà nước thu hồi đất của nhân 
dân phần diện tích còn lại ít, còn nhỏ không đủ 
điều kiện để ở hoặc canh tác đề nghị thu hồi hết 
cho nhân dân...

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: Sở Tài nguyên và Môi 
trường đang tham mưu trình UBND tỉnh ban 
hành Quyết định (văn bản quy phạm pháp luật) 
quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất, trong đó có quy định đối 
với phần diện tích đất ở và đất nông nghiệp còn 
lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử 
dụng. Sau khi có Quyết định ban hành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố sẽ triển khai thực 
hiện theo quy định.

72. Cử tri phường Lào Cai (phường Phố Mới 
cũ) thành phố Lào Cai có ý kiến nhiều về việc 
cấp phép xây dựng cho các hộ kinh doanh, sản 
xuất tại khu Tiểu thủ công nghiệp, vì năm 2006, 
2007 thực hiện kế hoạch của UBND thành phố 
Lào Cai về di chuyển các hộ kinh doanh vào 
khu Tiểu thủ công nghiệp để tránh gây tiếng ồn, 
các cơ sở đã thực hiện xây dựng cơ sở vật chất 
nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp 
phép.Năm 2015 thành phố yêu cầu cơ sở hoàn 
thiện hồ sơ, các cơ sở đã hpàn thiện nộp hồ 
sơ từ 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp 
phép. Ngày 27/12/2016, Sở Giao thông Vận tải 
- Xây dựng có văn bản số 3444 thẩm định phê 
duyệt dự án thiết kế và cấp phép công trình phải 
được thực hiện trước khi khởi công công trình. 
Tuy nhiên, công trình đã xây dựng xong nên sở 
không thực hiện thẩm định. Tại Hội nghị tiếp 
xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2018 cử tri tiếp 
tục đề nghị thì được UBND thành phố Lào Cai 

trả lời tại văn bản số 533. Nội dung trả lời việc 
cấp phép cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp 
thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo 
giải quyết dứt điểm cho các hộ tại khu tiểu thủ 
công nghiệp Đông Phố Mới”.

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

Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định của 
pháp luật việc thẩm định, phê duyệt dự án và 
cấp phép xây dựng công trình phải được thực 
hiện trước khi khởi công xây dựng công trình. 
Các công trình xây dựng như cử tri có ý kiến đều 
là công trình được xây dựng xong và đã hoàn 
thành đưa vào khai thác sử dụng mới đề nghị cơ 
quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt và cấp 
phép. Như vậy là trái với Luật Xây dựng. Sở Xây 
dựng (nay là Sở Giao thông vận tải - Xây dựng) 
có Văn bản số 3444/SXD-QLN ngày 27/12/2016 
trả lại hồ sơ cho chủ đầu tư và UBND thành phố 
có văn bản trả lời cho cử tri về thẩm quyền cấp 
phép là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp 
luật. UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Lào 
Cai tổng hợp toàn bộ các vướng mắc trong Tiểu 
thủ công nghiệp và đề xuất phương án tháo gỡ 
báo cáo UBND tỉnh trong quý 4/2020.

73. Cử tri phường Lào Cai (phường Phố 
Mới cũ), TP Lào Cai phản ánh, ngày 24/7/2015 
UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2295/
QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết thửa 
đất của HTX Nhật Anh sang đất ở chia lô. Dự án 
đã kéo dài nhiều năm (5 năm) và tổng số căn hộ 
chia lô quá ít (10 hộ), hiện đã có văn bản 3776/
SGTVTXD-QLN ngày 07/10/2019 trình UBND 
tỉnh đề nghị bãi bỏ nội dung phê duyệt danh 
mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 
tỉnh, đối với danh mục dự án khu nhà ở thương 
mại tại ngõ Nguyễn Tri Phương tại Quyết định 
3397/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND 
tỉnh (lòng đường chỉ có 3m, là ngõ cụt nên 
không phù hợp với quy hoạch xây nhà thương 
mại) nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. 
Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo ngành chức 
năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho từng căn hộ nêu trên vì hiện tại HTX 
Nhật Anh đã nộp tiền sử dụng đất và các căn 
nhà liền kề đã xây dựng xong.

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

Xây dựng trả lời như sau: Việc UBND tỉnh phê 
duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết 
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định số 2295/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 
chuyển đổi các lô đất sang đất ở đô thị diện 
tích 849,5m2 đất (12 thửa) chia lô xây dựng nhà 
ở thương mại là phù hợp với khoản 1 Điều 18 
Luật Nhà ở; ngày 07/10/2015, UBND tỉnh phê 
duyệt danh mục dự án có sử dụng đất tại Quyết 
định số 3397/QĐ-UBND là phù hợp với Điều 10 
Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luất Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 
và UBND tỉnh ban hành Quyết định 4435/QĐ-
UBND ngày 07/12/2105 về việc phê duyệt giá 
khởi điểm để thực hiện dự án Khu nhà ở thương 
mại tại ngõ Nguyễn Tri Phương, phường Phố 
Mới, thành phố Lào Cai, từ đó để chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án là hoàn toàn đúng theo quy 
định. Tuy nhiên, UBND tỉnh mới phê duyệt giá 
đất khởi điểm diện tích đất trên làm cơ sở để 
đấu giá đất và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án theo quy định, bước này chưa được thực hiện 
(chưa có Quyết định trúng giá đất và lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án) nhưng Hợp tác xã 
Nhật Anh đã nộp thuế đất theo giá khởi điểm 
được phê duyệt tại Quyết định 4435/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2015 là chưa phù hợp với Luật Đấu 
thầu; mặt khác, Hợp tác xã Nhật Anh sau khi 
nộp xong thuế đất đã tự ý giao đất cho các xã 
viên của HTX tự xây dựng nhà (công trình từ 
1 - 3 tầng). Như vậy việc chuyển nhượng đất và 
xây dựng nhà như đã nêu trên là không phù hợp 
với quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và 
Luật Nhà ở. 

74. Cử tri phường Cốc Lếu, thành phố Lào 
Cai đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo cơ quan chức 
năng sớm cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân 
thuộc lõi đất Phượng Anh.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: UBND thành phố Lào Cai 
đã có Tờ trình số 353/TTr-UBND ngày 30/6/2020 
về việc đề nghị thu hồi đất của Công ty TNHH 
Phượng Anh tại lõi đất sau làn dân cư đường Lê 
Quý Đôn - Đoàn Thị Điểm - Nguyễn Bỉnh Khiêm 
- Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu. Tuy nhiên, để có 
căn cứ thu hồi đất thì Công ty TNHH Phượng 
Anh phải có văn bản trả lại đất để thu hồi và bàn 
giao cho UBND thành phố để triển khai các bước 
tiếp theo cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân.

Ngày 22/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND thành phố đã tổ chức buổi làm 

việc với Công ty TNHH Phượng Anh. Qua buổi 
làm việc, Công ty đã đồng ý trả lại đất với yêu 
cầu là các hộ dân cam kết không khiếu kiện 
Công ty và đề nghị UBND thành phố, UBND 
phường Cốc Lếu giải quyết các trường hợp lấn 
chiếm ngoài quỹ đất đã thỏa thuận nhận chuyển 
nhượng của Công ty thì Công ty đồng ý ký văn 
bản trả lại đất. 

Hiện tại, UBND thành phố Lào Cai đang 
triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của 
doanh nghiệp và đôn đốc doanh nghiệp làm văn 
bản trả lại đất. Sau khi doanh nghiệp có văn bản 
trả lại đất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham 
mưu trình UBND tỉnh thu hồi đất và bàn giao đất 
cho UBND thành phố Lào Cai để triển khai các 
bước tiếp theo, thực hiện cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho nhân dân.  

75. Cử tri phường Pom Hán, thành phố Lào 
Cai đề nghị tỉnh xem xét thu hồi đất trụ sở công 
an cũ (Trinh sát ngoại tuyến) để bàn giao cho 
khu dân cư số xây dựng điểm nhà văn hóa khu 
dân cư

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài chính trả lời như 

sau: Đất Công an ngoại tuyến cũ theo kiến nghị 
của cử tri tổ 10 phường Pom Hán, thành Phố Lào 
Cai trước đây được UBND tỉnh giao cho Công 
an tỉnh để xây dựng Công an phường Pom Hán 
với diện tích 430 m2. Sau khi Công an phường 
Pom Hán chuyển sang vị trí mới thì khu đất này 
giao lại cho Phòng An ninh đối ngoại quản lý, sử 
dụng. Tiếp sau đó, được bố trí nơi làm việc và 
nơi ở tập thể cho một số cán bộ, chiến sỹ trực 
tiếp chiến đấu có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 
Hiện tại, UBND tỉnh đang giao Công an tỉnh chủ 
trì phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các 
cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát hiện 
trạng, xây dựng phương án xử lý, sắp xếp báo 
cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với việc xây dựng các nhà văn hóa 
tổ dân phố, khu dân cư tại thành phố Lào Cai, 
UBND tỉnh đã có Văn bản số 2994/UBND-QLĐT 
ngày 06/7/2020, trong đó UBND tỉnh giao UBND 
thành phố Lào Cai thực hiện rà soát, khảo sát 
nhu cầu để quy hoạch, xây dựng phương án 
sắp xếp, đầu tư xây dựng nhà văn hóa liên tổ 
dân phố, khu dân cư trong giai đoạn 2021-2025, 
hiện tại UBND thành phố Lào Cai đang phối hợp 
với các sở, ngành triển khai thực hiện.
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76. Cử tri phường Bắc Lệnh, thành phố Lào 
Cai đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo ngành chức 
năng sớm đưa diện tích đất quy hoạch Trung tâm 
thương mại ở Tiểu khu 11 vào sử dụng, vì hiện 
nay cỏ mọc nhiều, gây lãng phí, ảnh hưởng tới vệ 
sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh.

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

Xây dựng trả lời như sau: Việc cử tri phường Bắc 
Lệnh, thành phố Lào Cai đề nghị đã được các 
cấp, các ngành rất quan tâm giải quyết. UBND 
tỉnh cũng có nhiều văn bản chỉ đạo, đến nay 
nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư và xây 
dựng 537) đã cố gắng hoàn thiện xong toàn bộ 
hạ tầng, nhưng do Công ty gặp rất nhiều khó 
khăn về tài chính và đặc biệt là bị ảnh hưởng do 
dịch COVID-19 và Công ty cũng đã có văn bản 
cam kết xin ra hạn thời gian nộp số tiền chậm 
nộp. Vì lý do trên nên các ngành chưa có căn 
cứ để tham mưu cho UBND tỉnh cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, để nhà 
đầu tư thực hiện hoặc chuyển nhượng cho đơn 
vị khác để triển khai xây dựng các hạng mục 
công trình theo quy hoạch được duyệt và UBND 
tỉnh cũng đã giao cho các ngành khẩn trương 
phối hợp cùng tháo gỡ và giải quyết việc cấp 
và chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất ở cho các hộ dân nói riêng và toàn thể 
dự án Tiểu khu 11 nói chung. Sau khi nhà đầu 
tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, 
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan phối 
hợp, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các hạng 
mục trong dự án theo quy hoạch đã phê duyệt.

77. Cử tri phường Bắc Lệnh, thành phố Lào 
Cai đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đẩy 
nhanh tiến độ nghiệm thu sử dụng kết quả đo 
đạc số hoá bản đồ tạo thuận lợi cho nhân dân 
không tốn kém kinh phí thuê đo đạc tách thửa 
chuyển mục đích sử dụng đất cho con cháu.

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: Hiện tại, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc, 
triển khai dự án tổng thể xây dựng hệ thống 
hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh 
Lào Cai, cụ thể như: Ban hành Quyết định số 
2696/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 thành lập Ban 

chỉ đạo thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ 
thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; 
rà soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân 
đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các 
công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục 
đích sử dụng đất, Kế hoạch số 315/KH-UBND 
ngày 15/10/2019 về việc thực hiện dự án tổng 
thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, trong thời gian qua do 
ảnh hưởng của dịch COVID-19 đơn vị thi công 
không thể thi công liên tục tại công trình lên 
cũng đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành.

78. Cử tri xã Vạn Hòa phản ánh, nhân dân 
được giao đất tái định cư do di chuyển để thực 
hiện dự án: Kè Sông Hồng; Đường D2 &N7; 7 
tuyến đường. Giá giao đất TĐC tại TĐC số 2 
là: 4,5 tr/1m2, đối với lô đất hai mặt đường phải 
nhân hệ số: K= 1,2 (4,5tr X 1,2 hệ số k = 5,4 
tr/1m2 ); Giá giao đất tái định cư đối với các hộ 
phải di chuyển dự án: TĐC số 2, vị trí giao đất: 
Tại TĐC số 2 là 4.5tr/1m2 (đối với lô đất hai mặt 
đường không phải nhân hệ số k). Do cùng một 
thời điểm giao đất, cùng vị trí tái định cư, giá 
giao đất tái định cư đối với lô hai mặt đường có 
sự chênh lệch về giá. Đề nghị tỉnh, các cấp có 
thẩm quyền xem xét giao đất cùng một giá là 
4.5tr/m2

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời như sau: Việc xác định giá đất để 
giao đất tái định cư cho các hộ gia đình thuộc 
dự án: Khu TĐC số 2 đã được Sở Tài nguyên 
và Môi trường phối hợp với các sở ngành có 
liên quan điều tra khảo sát, thu thập thông tin 
theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Nghị định 
44/2014/NĐ-CP trình Hội đồng thẩm định giá 
đất tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt.

79. Cử tri xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 
phản ánh, các hộ di chuyển tái định cư để thực 
hiện dự án: Đường D2 &N7 được UBND thành 
phố Lào Cai công bố dự án vào ngày 02/11/2016 
và vị trí giao đất tái định cư tại tái định cư số 1 
cầu Giang Đông và tái định cư số 2, giá giao đất 
tái định cư là 3 tr/1m2. Tuy nhiên đến tháng 10/ 
2019 mới được giao đất tại tái định cư số 2. Giá 
giao đất tái định cư là 4.5tr/1m2 và 5,4tr/1m2 
(đối với lô đất 2 mặt đường). Cử tri đề nghị tỉnh, 
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khiến cho một lĩnh vực trong đời sống xã hội chưa được 
điều chỉnh triệt để. Đặc biệt quy định về giá trị pháp lý 
của báo cáo thẩm định. 

Tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ làm công 
tác ban hành VBQPPL. Chất lượng công chức ảnh 
hưởng nhiều đến chất lượng của VBQPPL; công chức 
thẩm định có đủ trình độ sẽ nhanh chóng phát hiện 
ra nhiều sai sót, khiếm khuyết, yếu kém của dự thảo. 
Nâng cao chất lượng văn bản thẩm định thì yếu tố đầu 
tiên phải có đủ cán bộ, yêu cầu này được đặt ra cho tất 
cả các đơn vị có chức năng thẩm định. Bên cạnh đó cần 
quy định tiêu chuẩn của cán bộ, công chức làm công 
tác xây dựng VBQPPL đảm bảo đạt hai điều kiện cần 
và đủ:điều kiện cần là trình độ pháp luật và điều kiện đủ 
là kinh nghiệm. 

Thường xuyên rà soát các VBQPPL của Trung 
ương và địa phương; giúp cho cơ quan thi hành pháp 
luật có điều kiện nắm bắt dễ dàng, nhanh chúng những 
quy định của pháp luật hiện hành.

Đảm bảo sự tham gia của đại diện cơ quan thẩm 
định từ giai đoạn soạn thảo văn bản. Tăng cường sự 
tham gia của Sở Tư pháp ngay từ đầu trong quá trình 
nghiên cứu, xây dựng văn bản; các cán bộ được giao 
theo dõi lĩnh vực nào, văn bản nào thì phải bám sát 
ngay từ đầu quá trình soạn thảo văn bản đó để sớm 
nắm bắt được nội dung cơ bản của văn bản, các vấn đề 
phát sinh còn có ý kiến khác nhau và quan điểm của 
các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về các vấn 
đề đó. 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan 
chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm định.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên 
đề về kỹ năng soạn thảo, thẩm định VBQPPL.

Đảm bảo kinh phí, phương tiện vật chất cho công 
tác xây dựng VBQPPL của UBND. Chú trọng dự toán 
kinh phí cho hoạt động soạn thảo văn bản để đáp ứng 
cho hoạt động thiết thực của công tác soạn thảo văn bản 
như khảo sát thực tế, đánh giá tình hình, phỏng vấn, điều 
tra xã hội học, nghiên cứu tài liệu, hội nghị, hội thảo...

N.T.T

 Một số kết quả...
(Tiếp theo trang 8)

cấp có thẩm quyền trả lời bằng 
văn bản về việc điều chỉnh giá 
giao đất tái định cư đối với các hộ 
phải di chuyển để thực hiện dự án 
Đường D2 &N7Cử tri xã Vạn Hòa, 
thành phố Lào Cai phản ánh, các 
hộ di chuyển tái định cư để thực 
hiện dự án: Đường D2 &N7 được 
UBND thành phố Lào Cai công 
bố dự án vào ngày 02/11/2016 
và vị trí giao đất tái định cư tại tái 
định cư số 1 cầu Giang Đông và 
tái định cư số 2, giá giao đất tái 
định cư là 3 tr/1m2. Tuy nhiên đến 
tháng 10/ 2019 mới được giao đất 
tại tái định cư số 2. Giá giao đất tái 
định cư là 4.5tr/1m2 và 5,4tr/1m2 
(đối với lô đất 2 mặt đường). Cử tri 
đề nghị tỉnh, cấp có thẩm quyền 
trả lời bằng văn bản về việc điều 
chỉnh giá giao đất tái định cư đối 
với các hộ phải di chuyển để thực 
hiện dự án Đường D2 &N7

Ý kiến của UBND tỉnh:
UBND tỉnh giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường trả lời như 
sau: Căn cứ hướng dẫn của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường tại Văn 
bản số 2271/BTNMT-TCQLĐĐ, 
chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy 
tại Văn bản số 3496-TB/TU ngày 
25/2/2020, của UBND tỉnh tại Văn 
bản số 750/UBND-TNMT ngày 
02/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đang phối hợp với UBND 
thành phố Lào Cai và các sở, 
ngành có liên quan rà soát lại toàn 
bộ các hồ sơ thu hồi đất của các 
hộ gia đình, cá nhân tại các dự án 
có vướng mắc về giá đất tái định 
cư trên địa ban thành phố Lào Cai 
để báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
điều chỉnh giá đất phù hợp với tình 
hình thực tế và đảm bảo quyền lợi 
của người bị thu hồi đất.

(Kỳ sau đăng tiếp)
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Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua các 
Nghị quyết, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 23/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 về Điều chỉnh, bổ sung nội dung kỳ họp 
thường lệ giữa năm 2021 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

2. Nghị quyết số 24/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 về Chương trình giám sát của HĐND 
tỉnh Lào Cai năm 2022;

3. Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 về Chủ trương đầu tư một số dự án trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai; 

4. Nghị quyết số 26/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 về Phê chuẩn kết quả thỏa thuận của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp 
HĐND tỉnh; 

5. Nghị quyết số 27/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026;

6. Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 về Ý kiến đối với Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lào Cai; 

7. Nghị quyết số 29/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 về Danh mục các công trình, dự án cần 
thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 
lợi ích công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 
bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

8. Nghị quyết số 30/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 
việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính sách tinh giản biên chế các cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2021; 

9. Nghị quyết số 31/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI;
10. Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 Quy định mức thu học phí đối với 

cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2021 - 
2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

11. Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 Ban hành quy định phân cấp thẩm 
quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; 

12. Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 Quy định về điều kiện diện tích 
nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai; 

13. Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ 
cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

14. Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về việc dừng thu phí tham quan 
danh lam thắng cảnh một số điểm du lịch; Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về các 
loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh; 

15. Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã 
hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

16. Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ khám, chữa 
bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân thiểu số vùng khó khăn và phụ nữ thuộc hộ nghèo 
sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; 

17. Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 Ban hành quy định nội dung, mức 
chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi hoặc xét nâng ngạch công chức, 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT

(Xem tiếp trang 46)
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GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI

Một số hướng dẫn về thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh
 cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; 

phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Lào 
Cai về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 
người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số 
vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh 
con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai; Sở Y tế, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, 
Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn thực hiện một số 
nội dung của Nghị quyết, cụ thể như sau:

Về chính sách hỗ trợ tiền ăn
Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 3% (ba phần trăm) 

mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều trị nội 
trú đối với người thuộc hộ nghèo; người dân 
tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, 
thị trấn khu vực III, khu vực II và các thôn, 
bản, tổ dân phố đặc biệt khó khăn vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các quy 
định hiện hành khi điều trị nội trú tại các cơ 
sở y tế công lập (từ phòng khám đa khoa khu 
vực trở lên); Hỗ trợ 400.000 (bốn trăm nghìn) 
đồng/người/lần sinh cho đối tượng là phụ nữ 
thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế 
công lập (bao gồm cả trạm y tế xã, phường, 
thị trấn). Trường hợp phải nằm điều trị thì từ 
ngày thứ 3 trở đi được hỗ trợ 3% (ba phần 
trăm) mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều 
trị nội trú. 

Thời gian được hưởng mức hỗ trợ: Đối với 
người bệnh thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền 
ăn khi nằm điều trị nội trú tại các cơ sở khám 
chữa bệnh công lập thì người bệnh được hỗ 
trợ tiền ăn theo số ngày điều trị nội trú được 
hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn được tính theo 
công thức: Lấy ngày ra viện - (trừ) ngày vào 
viện (trường hợp người bệnh vào viện và ra 
viện trong cùng một ngày thì được tính số 
ngày hỗ trợ là 01 ngày); Đối với trường hợp 
phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ 
sở y tế công lập (bao gồm cả trạm y tế xã, 
phường, thị trấn), nếu phải nằm điều trị thì từ 
ngày thứ 3 trở đi sẽ được hỗ trợ 3% (ba phần 

trăm) mức lương cơ sở/người bệnh/ngày điều 
trị nội trú: Số ngày được hưởng mức hỗ trợ 3% 
được tính theo công thức: Lấy ngày ra viện - 
(trừ) ngày vào viện - (trừ) 02 ngày.

Hình thức hỗ trợ: Tùy thuộc vào điều kiện 
của bệnh nhân, cơ sở y tế nơi bệnh nhân điều 
trị nội trú chi hỗ trợ bằng tiền mặt hàng ngày 
(hoặc 2 đến 3 ngày/1 lần; hoặc hết đợt điều 
trị) hoặc tổ chức nấu ăn cho người bệnh tại 
khoa dinh dưỡng.

Chính sách hỗ trợ tiền đi lại: Cho các 
đối tượng người thuộc hộ nghèo; người dân 
tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, 
thị trấn khu vực III, khu vực II và các thôn, 
bản, tổ dân phố đặc biệt khó khăn vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các quy 
định hiện hành khi điều trị nội trú tại các cơ sở 
y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các 
trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá 
nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về 
nhà nhưng không nằm trong phạm vi thanh 
toán bảo hiểm y tế. 

Trường hợp sử dụng phương tiện vận 
chuyển của cơ sở y tế công lập thì cơ sở y tế 
công lập được thanh toán chi phí vận chuyển 
người bệnh cho cả hai chiều. Định mức hỗ trợ 
bằng 0,2 lít xăng/km theo khoảng cách vận 
chuyển và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ 
khác (nếu có); nếu có nhiều hơn một người 
bệnh cùng được vận chuyển trên một phương 
tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối 
với vận chuyển một người bệnh.

Trường hợp không sử dụng phương tiện 
vận chuyển của cơ sở y tế công lập thì được 
thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (đi 
hoặc về) bằng tiền theo định mức quy đổi 01 
km bằng 0,2 lít xăng nhân với khoảng cách 
vận chuyển. Khoảng cách được hỗ trợ tính 
từ Trung tâm thôn, bản, tổ dân phố nơi bệnh 
nhân cư trú đến cơ sở khám chữa bệnh công 
lập hoặc ngược lại.
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Giá xăng để thanh toán là giá xăng tại 
thời điểm sử dụng. 

Tổ chức khám chữa bệnh cho các đối 
tượng hưởng chính sách, gồm: 

Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập: 
Các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa 
bàn tỉnh gồm: Các trạm y tế xã, phường, thị 
trấn; các phòng khám đa khoa khu vực; các 
bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố; 
trung tâm y tế tuyến huyện có thực hiện khám 
chữa bệnh bảo hiểm y tế; các bệnh viện đa 
khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; Các bệnh xá 
quân đội, bệnh xá công an, bệnh xá quân dân 
y thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 
theo hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Các căn cứ để xác định đối tượng được 
hưởng chính sách (gồm một trong các loại 
giấy tờ sau): Đối với người thuộc hộ nghèo; 
phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ 
sở y tế công lập (bao gồm cả trạm y tế xã, 
phường, thị trấn): Thẻ bảo hiểm y tế mã HN 
hoặc Giấy xác nhận là người thuộc hộ nghèo 
do UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản gốc); 
Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo khi 
nằm điều trị: Thẻ bảo hiểm y tế mã TE hoặc 
Giấy xác nhận là người thuộc hộ nghèo do 
UBND xã, phường, thị trấn cấp (bản gốc) theo 
Mẫu số 01. Trẻ em mới sinh tại các cơ sở y tế 
nếu chưa có đầy đủ các giấy nêu trên thì phải 
có giấy chứng sinh hoặc các giấy tờ của bố, 

mẹ (bản phô tô); Đối với người dân tộc thiểu số 
đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn khu 
vực III, khu vực II và các thôn, bản, tổ dân phố 
đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi theo các quy định hiện hành 
khi nằm điều trị: Thẻ bảo hiểm y tế mã DT.

Tuyến khám chữa bệnh: Bệnh nhân được 
khám chữa bệnh tại nơi đăng ký khám chữa 
bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và 
không phải đóng tiền tạm ứng khi nhập viện. 
Trường hợp cấp cứu, bệnh nhân có thể đến 
bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào gần nhất 
có tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; 
Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn 
của cơ sở khám chữa bệnh thì bệnh nhân 
được giới thiệu chuyển lên tuyến trên theo 
quy định hiện hành...

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban 
Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 
sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển 
khai thực hiện hướng dẫn này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu 
có khó khăn, vướng mắc, huyện; thị xã; 
thành phố và các đơn vị có liên quan phản 
ánh bằng văn bản gửi về các sở, ngành để 
nghiên cứu, giải quyết. 
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18. Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 Quy định mức thu học phí năm 
học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

19. Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 ban hành quy định chế độ chi 
đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai;

20. Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 quy định giảm mức thu khoản 
thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi 
trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Nội dung cụ thể các Nghị quyết xem trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai qua địa chỉ: https://hdnd.laocai.gov.vn- Tài liệu phục vụ kỳ 
họp Hội đồng nhân dân - Kỳ họp thứ 2.

BBT

GIỚI THIỆU NGHỊ QUYẾT

(Tiếp theo trang 44)
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