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Một số giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri
và giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

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

Tiếp xúc cử tri và theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong những 
hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri và theo dõi, giám sát 
việc giải quyết kiến nghị của cử tri sẽ góp phần giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị, nguyện 
vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri nhằm giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn 
xã hội tại địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn của đại biểu 

HĐND, trước trong và sau kỳ họp 
thứ hai HĐND tỉnh Lào Cai khóa 
XVI, các Tổ đại biểu HĐND đã 
phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri và 
tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị 
của cử tri chuyển đến Thường trực 
HĐND tỉnh. Theo đó, Thường trực 
HĐND tỉnh chuyển đến UBND 
tỉnh tiếp thu, giải quyết và trả lời 
theo Luật định. Các cuộc tiếp xúc 
cử tri và theo dõi, giám sát việc 
giải quyết kiến nghị của cử tri được 
thực hiện đảm bảo đúng quy định 
của pháp luật, phát huy dân chủ, 
bình đẳng, công khai, thẳng thắn cởi mở giữa cử 
tri và đại biểu HĐND, thông qua các cuộc tiếp 
xúc cử tri của đại biểu HĐND đã tiếp thu ý kiến 
kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời. 
Đại biểu HĐND đã phát huy vai trò, trách nhiệm 
trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử 
tri ở các địa bàn mình ứng cử; tiếp thu ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp 
giám sát, khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình 
tâm tư phản ánh của cử tri; các đại biểu HĐND 
luôn chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát các 
cơ quan chức năng trong việc giải quyết và trả lời 
kiến nghị của cử tri. Qua theo dõi và giám sát cho 
thấy, cơ bản các ý kiến của cử tri được các cấp, 
các ngành quan tâm xem xét giải quyết kịp thời, 
cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. 
Tính đến tháng 11/2021 Thường trực HĐND tỉnh 
chuyển đến UBND tỉnh 235 nội dung kiến nghị cử 
tri. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo phân công cho 
các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu giải 
quyết 100% kiến nghị theo đúng quy định. Quá 

trình giải quyết vấn đề có liên quan đến nhiều lĩnh 
vực đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 
đơn vị, địa phương. Chất lượng trả lời giải quyết ý 
kiến kiến nghị đã được nâng lên, đáp ứng nguyện 
vọng của cử tri. Việc trả lời các kiến nghị đảm bảo 
đúng thời gian quy định, báo cáo tổng hợp việc 
tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri được 
UBND tỉnh gửi đến HĐND tỉnh đảm bảo thời gian 
để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra. Những vấn đề 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương đã 
được UBND tỉnh báo cáo kiến nghị Trung ương 
bố trí nguồn vốn thực hiện theo kế hoạch. Số kiến 
nghị đã giải quyết xong đạt 52,34%; kiến nghị 
đang giải quyết 47,66%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 
hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác theo dõi, 
giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của 
đại biểu HĐND còn một số tồn tại hạn chế như: 
Hiện nay, phương pháp tiếp xúc cử tri chủ yếu là 
tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp 
HĐND. Một số ít đại biểu HĐND chưa tiếp xúc cử 
tri đầy đủ. Còn nội dung thuộc thẩm quyền cấp 

Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri 
sau kỳ họp cuối năm 2021. 

Ảnh: Đào Hạnh
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huyện nhưng vẫn được tổng hợp trình tỉnh hoặc 
ngược lại; việc giải quyết và trả lời kiến nghị của 
cử tri ở một số ngành địa phương chưa cụ thể, 
chưa rõ ràng, chưa tập trung vào nội dung kiến 
nghị, đồng thời chưa đưa ra lộ trình, thời gian 
giải quyết. Một số nội dung kiến nghị chưa giải 
quyết chủ yếu liên quan đến cơ chế, chính sách 
và quy định hướng dẫn cụ thể của Trung ương. 
Từ thực tiễn hoạt động tiếp xúc cử tri như trên, 
để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
tiếp xúc cử tri và công tác theo dõi, giám sát 
việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo 
tôi cần làm tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Đối với đại biểu HĐND cần tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xác định 
rõ việc tiếp xúc cử tri là nhiệm vụ quan trọng và 
thường xuyên bởi đây là hoạt động thông tin hai 
chiều. Trong đó đại biểu HĐND có vai trò quan 
trọng là người truyền tải những chủ trương, quyết 
sách của cấp ủy, chính quyền đến Nhân dân; là 
người tiếp nhận ý kiến kiến nghị, nguyện vọng 
của Nhân dân và đại diện cho Nhân dân quyết 
định những vấn đề quan trọng của địa phương; 
theo dõi, giám sát các cơ 
quan, đơn vị liên quan trong 
việc giải quyết và trả lời các ý 
kiến kiến nghị của cử tri, gắn 
trách nhiệm của người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền phải chịu trách nhiệm 
việc giải quyết các ý kiến kiến 
nghị của cử tri chậm hoặc 
không giải quyết hay giải 
quyết nhưng chưa thỏa đáng.

Tiếp tục đổi mới hình 
thức, phương pháp tiếp xúc 
cử tri, lựa chọn địa điểm, thời 
gian tiếp xúc cử tri phù hợp 
thực tiễn; khuyến khích tiếp 
xúc cử tri theo nơi công tác, 
cư trú, theo ngành, lĩnh vực 
hoặc gặp gỡ trực tiếp cử tri 
để kịp thời nắm bắt vấn đề 
nổi cộm, bức xúc; có thể xem 
xét cùng phối hợp tiếp xúc 
cử tri và các cuộc đối thoại 
trực tiếp của một số ban 
ngành đoàn thể; tại cuộc tiếp 
xúc cử tri, đại biểu và cử tri 
cùng trao đổi về những vấn 

đề cử tri bức xúc, quan tâm và đề xuất ý kiến, 
nguyện vọng của mình với Đảng, Nhà nước, các 
cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải 
quyết. Quá trình tiếp xúc cử tri đại biểu phải nêu 
cụ thể, ngắn gọn đủ các nội dung cần thiết; có 
sự chọn lọc, là những vấn đề liên quan trực tiếp 
đến cử tri; tạo không khí dân chủ, cởi mở, từ đó 
cử tri dễ dàng phản ánh những vấn đề vướng 
mắc, bất cập tại cơ sở tuyên truyền phổ biến, 
giải thích và vận động Nhân dân thực hiện. 

Nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri, đại biểu 
HĐND cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
thường xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện 
để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân 
cử, trong đó có nhiệm vụ tiếp xúc cử tri; nắm chắc 
các quy định của pháp luật và các chính sách 
của địa phương để kịp thời giải đáp cho cử tri. 

Tiếp tục chủ động theo dõi, giám sát việc 
giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; trong 
giám sát cần chú trọng thẩm quyền giải quyết, 
trả lời; nội dung, thời gian giải quyết kiến nghị; 
đối với các nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần 

cần xem xét trách nhiệm của 
cá nhân, tập thể trong việc 
chậm giải quyết; công tác 
kiểm tra, kiểm soát chất lượng 
hiệu quả giải quyết, trả lời 
kiến nghị của cơ quan quản lý 
nhà nước ở địa phương, làm 
rõ trách nhiệm trong công tác 
tham mưu giải quyết các vấn 
đề mà cử tri quan tâm đối với 
lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
được giao. 

Thực hiện một số giải 
pháp chủ yếu nêu trên, hy 
vọng thông qua hoạt động tiếp 
xúc cử tri giúp cho đại biểu 
HĐND tiếp tục trau dồi thêm 
các kỹ năng và có thêm các 
căn cứ thực tiễn để thực hiện 
tốt nhiệm vụ đại biểu, góp 
phần quan trọng  trong việc 
thực hiện nhiệm vụ và quyền 
hạn được pháp luật quy định, 
đồng thời giúp đại biểu quyết 
nghị các nội dung trình tại kỳ 
họp HĐND sát thực tiễn, hợp 
lòng dân. 

L.T.H

Lào 
Cai 
nở 
hoa 

xuân, 
cuộc 
sống 

bộn bề 
gọi 

tấm 
lòng 
đại 
biểu

Quê 
hương 

đi 
bầu 
cử, 

trí tuệ 
tập 

trung 
đúng ý 
nguyện 
nhân 
dân
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Một số kết quả hoạt động năm 2021
của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

PHẠM THANH HOA

Năm 2021 là năm 
cuối của Quốc 

hội khóa XIV nhiệm kỳ 
2016-2021 và là năm đầu 
của Quốc hội khóa XV 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; 
là năm chuyển giao giữa 
hai nhiệm kỳ Quốc hội 
với nhiều khó khăn, thách 
thức nhưng được sự quan 
tâm của Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, 
Tỉnh ủy và sự phối hợp 
chặt chẽ của Thường trực 
HĐND, các Ban HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ 
tỉnh, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các cơ quan 
đoàn thể và đặc biệt là sự 
ủng hộ của cử tri trong các hoạt động tổ chức 
tiếp xúc cử tri, thu thập và chuyển tải những 
kiến nghị của cử tri đến cơ quan hữu quan; tiếp 
công dân, chuyển và đôn đốc giải quyết đơn 
thư khiếu nại tố cáo của công dân; giám sát; 
xây dựng pháp luật... đã điều kiện thuận lợi để 
đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH hoàn thành tốt 
chức năng, nhiệm vụ. Đoàn ĐBQH tỉnh Lào 
Cai khóa XV gồm 06 đại biểu, trong đó 02 đại 
biểu công tác tại các cơ quan của trung ương 
(01 đại biểu tái cử); 04 đại biểu công tác tại địa 
phương (01 đại biểu chuyên trách, 03 đại biểu 
kiêm nhiệm).

Về hoạt động lập pháp: Công tác tổ chức 
lấy ý kiến xây dựng luật, pháp lệnh của Đoàn 
ĐBQH đã được Đoàn quan tâm chỉ đạo sát 
sao nên chất lượng góp ý xây dựng luật được 
nâng lên rõ rệt, các vị đại biểu Quốc hội trong 
đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động 
nghiên cứu, tích cực đóng góp ý kiến để nâng 
cao chất lượng văn bản ban hành, thể hiện 
rõ quan điểm, chính kiến đối với những dự án 
luật chưa bảo đảm yêu cầu. Một số ý kiến của 
Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai đã được Ban soạn 

thảo dự án luật tiếp thu chỉnh lý góp phần nâng 
cao chất lượng các dự án luật trước khi trình 
Quốc hội thông qua. 

Về việc tham gia thảo luận, quyết định 
các vấn đề quan trọng của đất nước: 

Trước các Kỳ họp của Quốc hội, Đoàn 
ĐBQH tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến và 
có các buổi làm việc với Thường trực HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để nắm 
bắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh và công tác xây dựng củng cố chính 
quyền của tỉnh; tổng hợp các kiến nghị của 
tỉnh với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành 
trung ương. Trên cơ sở đó báo cáo Thường 
trực Tỉnh ủy về nội dung chuẩn bị và dự kiến 
các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Trong các kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh thực 
hiện nghiêm túc nội quy kỳ họp, tham gia đầy 
đủ các nội dung theo chương trình kỳ họp thứ 
nhất, thứ hai, chấp hành và thực hiện nghiêm 
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 
Tại các phiên thảo luận kỳ họp thứ nhất, kỳ 
họp thứ hai Quốc hội khóa XV, các vị ĐBQH 
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao tập 

Đoàn ĐBQH tỉnh hội thảo lấy ý kiến xây dựng Luật Cảnh sát cơ động 
Ảnh: Hoàng Linh
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trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, dân chủ, 
thẳng thắn, nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, 
có trọng tâm, trọng điểm, phân tích kỹ lưỡng 
những mặt được cũng như hạn chế, bất cập, 
nêu lên những vấn đề bức xúc hiện nay; từ đó 
đề xuất các biện pháp, giải pháp thiết thực, đáp 
ứng yêu cầu tình hình trước mắt cũng như định 
hướng sự phát triển của đất nước trong những 
năm tiếp theo về các dự án luật: Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình 
sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thống kê; Luật Cảnh sát cơ động; báo cáo kết 
quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải 
pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, ngân sách 6 tháng cuối năm; chương trình 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2022; báo cáo về công tác phòng, 
chống dịch covid-19; tình hình thực hiện chính 
sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử 
dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020... 

Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Được thực 
hiện kịp thời theo đúng quy định của pháp 
luật trước và sau các kỳ họp của Quốc hội. Sự 
phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri giữa 
Đoàn ĐBQH và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 
cấp, chính quyền địa phương ngày càng chặt 
chẽ, phương thức tiến hành ngày được cải tiến 
khoa học và hiệu quả hơn. Sau kỳ họp thứ nhất, 
trước và sau kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 
XV Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 03 cuộc tiếp 
xúc cử tri tại 08 điểm ở các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện, thành phố với hơn 1.000 cử tri tham 
dự; đã tổng hợp được 120 kiến nghị trong đó: 
Kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các 
Bộ, ngành Trung ương đã trả lời 51/78 kiến nghị 
(đạt 65,4%); chưa trả lời 27 kiến nghị (chiếm 
34,6%); kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND tỉnh 21/26 kiến nghị (đạt 80,7%); 
chưa trả lời 5 kiến nghị (chiếm 19,3%); kiến 
nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 
huyện, thị xã, thành phố 10/16 kiến nghị (đạt 
62,5%); chưa văn bản trả lời 6 chiếm 37,5%%. 
Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm 
quyền của địa phương đều được lãnh đạo các 
sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND cấp 
huyện nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc trả lời trực 
tiếp tại các buổi tiếp xúc, hoặc tiếp thu để giải 
quyết. Đoàn ĐBQH tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

thuộc thẩm quyền của Trung ương  gửi đến 
Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét 
giải quyết, trả lời cho cử tri theo quy định. Việc 
theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến 
nghị của cử tri gửi đến các Bộ, ngành Trung 
ương, địa phương được tiến hành chặt chẽ, các 
văn bản trả lời của các cơ quan chức năng được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để 
cử tri được biết. 

Về hoạt động giám sát, khảo sát: Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã tổ chức 04 cuộc giám sát, khảo 
sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch 
có hiệu lực thi hành; việc thực hiện các nghị 
quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc 
sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp 
xã trong giai đoạn 2019-2021; việc thực hiện 
chính sách pháp luật của người đứng đầu trong 
việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 
của công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tình 
hình triển khai danh mục chuẩn bị đầu tư các 
công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu của chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền 
núi giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 
88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/
QH14 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Việc xem xét 
báo cáo của các cơ quan thuộc đơn vị giám sát 
được thảo luận kỹ lưỡng, các vị đại biểu Quốc 
hội đã đi sâu phân tích, đánh giá, ghi nhận 
kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan; 
đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, 
yếu kém để đề xuất các giải pháp thiết thực 
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công 
tác quản lý, điều hành. Kết thúc các đợt giám 
sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp báo cáo kết 
quả, chỉ ra những tồn tại trong việc thực hiện 
chính sách pháp luật tại địa phương, qua đó 
giúp các cơ quan, đơn vị là đối tượng giám sát 
kịp thời khắc phục những thiếu sót trong việc 
thực hiện chính sách pháp luật, đồng thời kiến 
nghị với bộ ngành Trung ương, địa phương để 
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở 
và những bất cập của chính sách, pháp luật 
cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực 
tiễn... Các đại biểu Quốc hội của Đoàn còn 
tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng Dân 
tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội 
tại một số tỉnh, thành theo chương trình của 

(Xem tiếp trang 35)
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KỲ HỌP THỨ BA HĐND TỈNH LÀO CAI KHOÁ XVI
THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐÀO HẠNH

Kỳ họp thứ ba, 
HĐND tỉnh Lào 

Cai khoá XVI được tổ 
chức trong 02 ngày từ 
ngày 07/12 - 08/12/2021. 
Dự kỳ họp có 53/55 vị đại 
biểu HĐND tỉnh (Vắng 
02 đại biểu, có lý do). 
Kỳ họp thứ ba, HĐND 
tỉnh khóa XVI đã xem 
xét trên 20 báo cáo của 
HĐND, UBND và các 
cơ quan tư pháp, ngoài 
ra còn báo cáo thẩm tra 
của các Ban HĐND tỉnh, 
46 tờ trình của Thường 
trực HĐND, UBND tỉnh, 
nhiều ý kiến thảo luận tại 
Tổ đại biểu; thảo luận, 
chất vấn, giải trình tại hội trường. Kỳ họp thứ 
ba được tổ chức theo đúng luật định. 

Trước kỳ họp thứ ba, các Tổ đại biểu 
HĐND tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc 
cử tri theo kế hoạch. Thường trực HĐND tỉnh 
chỉ đạo các Tổ đại biểu chủ động phối hợp với 
Ủy ban MTTQ và chính quyền địa phương đổi 
mới phương thức, nội dung tiếp xúc cử tri. Kết 
quả, trước kỳ họp thứ ba các Tổ đại biểu đã 
tổ chức được 28 điểm tiếp xúc với hơn 2.000 
đại biểu, cử tri của các xã, phường, thị trấn, 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, 
thành phố; tổng số có 59 ý kiến kiến nghị của 
cử tri đã được gửi đến các bộ, ngành trung 
ương và các cơ quan của tỉnh. Các vị đại biểu 
HĐND tỉnh tham gia đầy đủ với tinh thần trách 
nhiệm cao và thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ đại biểu của mình. Các vấn đề cử tri quan 
tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại 
và chuyển tới cấp có thẩm quyền xem xét, 
giải quyết đúng quy định. Công tác theo dõi 
việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri được 
quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh thường 

xuyên chỉ đạo giám sát, thẩm tra, rà soát, theo 
dõi việc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của 
cử tri. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các 
Ban HĐND tỉnh đối với báo cáo của UBND 
tỉnh về việc trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị 
của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai, trình 
tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI. Để 
tiếp tục trả lời và giải quyết các ý kiến kiến 
nghị (chưa giải quyết xong) đáp ứng tâm tư, 
nguyện vọng của cử tri, Thường trực HĐND 
tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 
quan nghiên cứu trả lời và giải quyết các ý 
kiến kiến nghị để trả lời cử tri.

Để thực hiện tốt nội dung, chương trình 
kỳ họp, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các 
huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với cấp 
ủy, chính quyền địa phương tiến hành thảo 
luận, tham gia ý kiến, góp ý đối với nội dung 
các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình 
kỳ họp và được Thường trực HĐND tỉnh tổng 
hợp báo cáo chuyển UBND tỉnh báo cáo, giải 
trình tại Kỳ họp. Bên cạnh đó, tại hội trường 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp
Ảnh: BBT
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các đại biểu đại diện cho 9 Tổ đại biểu HĐND 
tỉnh đã sôi nổi thảo luận về một số vấn đề 
đặt ra cần quan tâm giải quyết, như: Đề nghị 
xem xét năm học 2022 - 2023 và các năm 
tiếp theo tiếp tục cho học sinh được hưởng 
các chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách hỗ 
trợ đặc thù cho học sinh các xã ảnh hưởng từ 
Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ hiện còn khó khăn để 
duy trì, đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh ra lớp 
và một số cơ chế, chính sách khác để đảm 
bảo an sinh xã hội; vấn đề đặt tên đường, 
phố, việc đẩy nhanh tiến độ rà soát lại thực 
địa, hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ địa chính; 
vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái; việc di 
chuyển các hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng 
môi trường; xem xét điều chỉnh đối với mức hỗ 
trợ lãi suất vay ngân hàng cho các dự án đầu 
tư tại xác xã khu vực I, II, III; việc điều chỉnh 
giá đất; giao chỉ tiêu trồng mới rừng sản xuất 
theo chính sách trồng rừng thay thế nương 
rẫy và bố trí kinh phí để trồng rừng sản xuất 
ở các xã vùng cao; việc phân bổ nguồn lực 
cần thực hiện sớm để đáp ứng mùa vụ... Các 
ý kiến thảo luận của đại biểu đã được chủ 
tọa Kỳ họp tiếp thu. Đối với những ý kiến góp 
ý vào dự thảo báo cáo, nghị quyết đã được 
Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các bộ phận 
liên quan chỉnh sửa phù hợp; những ý kiến 
liên quan đến công tác chỉ đạo, đầu tư, điều 
hành thuộc khối nhà nước đề nghị UBND tỉnh 
và các ngành chức năng tiếp thu, xem xét giải 
quyết trong thời gian tới. 

Tại kỳ họp có 04 ý kiến chất vấn, 02 ý 
kiến đề nghị giải trình của đại biểu thuộc các 
Tổ đại biểu: huyện Bát Xát, huyện Bảo Yên, 
thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa đề nghị 
các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư 
pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch đã có báo cáo trả lời gửi Thường 
trực HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu. Trong đó, 
trả lời và giải trình trực tiếp tại kỳ họp có 03 
ý kiến. Giám đốc Sở Công thương trả lời chất 
vấn về việc lấy ý kiến Nhân dân thực hiện 
lập quy hoạch các công trình thủy điện trên 
địa bàn tỉnh. Trách nhiệm tham mưu, quản 
lý của Sở đối với việc xây dựng, vận hành 

công trình thủy điện. Sở Công thương sẽ có 
giải pháp, biện pháp gì, đặc biệt đối với các 
dự án dự kiến triển khai trong thời gian tới. 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời 
chất vấn: Nguyên nhân chậm triển khai thực 
hiện kế hoạch của UBND tỉnh? Thực hiện thu 
phí, lệ phí của người dân khi người dân đơn 
lẻ nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa để chỉnh lý 
biến động đất đai do điều chỉnh địa giới đơn 
vị hành chính không đúng theo quy định. Với 
trách nhiệm của Giám đốc sở sẽ có giải pháp 
gì để giải quyết các vấn đề nêu trên, tiến độ 
thời gian thực hiện thời gian tới. Giám đốc Sở 
Tư pháp trả lời chất vấn: Với vai trò là Thủ 
trưởng cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý 
nhà nước lĩnh vực công chứng, chứng thực. 
Đề nghị Giám đốc cho biết Quyết định số 
3818/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND 
tỉnh có phù hợp với quy định của pháp luật 
hiện hành hay không. Ngoài các nội dung đã 
được trả lời và giải trình trực tiếp tại kỳ họp, có 
03 nội dung đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã được lãnh đạo các Sở trả 
lời cụ thể bằng văn bản. Kỳ họp đã thống 
nhất thông qua 39 Nghị quyết, trong đó có 
16 Nghị quyết quy phạm pháp luật là các cơ 
chế, chính sách (Nghị quyết về chính sách 
sửa đổi, bổ sung, kéo dài 09 Nghị quyết; Nghị 
quyết về chính sách ban hành thay thế, bãi bỏ 
03 Nghị quyết; Nghị quyết về chính sách ban 
hành mới 04 Nghị quyết; Nghị quyết khác 23 
Nghị quyết, trong đó có 05 Nghị quyết mật).

Sau hai ngày làm việc tích cực, nghiêm 
túc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách 
nhiệm, Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVI 
đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình 
đề ra và thành công tốt đẹp. Đặc biệt, tại kỳ 
họp này, HĐND tỉnh dân chủ thảo luận các 
tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 39 
nghị quyết. Đây là những nghị quyết tạo cơ sở 
pháp lý quan trọng, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 
2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

Đ.H
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 CỦA
ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH

TRẦN XUÂN THẢO
Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng

Để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2022, Đảng bộ Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xác định rõ 
cần bám sát vào sự lãnh đạo trực tiếp và toàn 
diện của Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp 
tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh; phát huy vai trò là 
hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực 
hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công 
tác của cơ quan dân cử; chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người 
lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan 
vững mạnh trong đó tập trung 
vào các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất là, lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, an 
ninh, quốc phòng: Lãnh đạo cán 
bộ, công chức và người lao động 
cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh đề cao tinh thần 
trách nhiệm, tham gia xây dựng 
và thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ chính trị của cơ quan theo 
đúng đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Lãnh đạo cán bộ, công chức và 
người lao động phát huy tính chủ 
động, sáng tạo, làm tốt chức năng 
tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và 
kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề 
cần thiết trong hoạt động của Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh; không ngừng cải tiến lề lối, phương 
pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, 
thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo 
xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 
ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, 
công chức và người lao động, đấu tranh chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và 
các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc 
của cán bộ, công chức và người lao động. Lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trong 

cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh 
giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ‘’diễn 
biến hòa bình’’ của các thế lực thù địch, giữ gìn 
bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ 
tài sản công trong cơ quan.

Thứ hai là, lãnh đạo công tác tư tưởng: 
Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ 
Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao 
động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình 
đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng 

viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên 
cấp trên. Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, 
công chức và người lao động nắm vững và chấp 
hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ 
trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức 
và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên. 
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu 
tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư 
tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những 
hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những 
biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, 

Đảng viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai 

kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại điểm cầu Lào Cai

Ảnh: Ngân Hà
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quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần 
hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống 
sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba là, lãnh đạo công tác tổ chức, 
cán bộ: Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo 
thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp 
xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan 
Văn phòng. Tham gia ý kiến với Đảng đoàn 
và lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh 
giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân 
chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ 
thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan. Chú 
trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát 
triển tài năng; đề xuất ý kiến để cấp trên xem 
xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ 
của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Thứ tư là, lãnh đạo các đoàn thể chính 
trị - xã hội: Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã 
hội trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, 
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật 
định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy 
quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người 
lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh 
đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, 

đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và 
bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ 
của cơ quan.

Thứ năm là, xây dựng tổ chức đảng: 
Triển khai các biện pháp xây dựng đảng bộ, chi 
bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và 
đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu 
tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và 
các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan. Thực hiện 
đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, 
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự 
phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và 
nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh 
hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo 
dục và tính chiến đấu. Giáo dục, rèn luyện đội 
ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương 
mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây 
dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên 
thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng 
cao trình độ về mọi mặt. Có kế hoạch, biện pháp 
quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo 
điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 
được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên 
đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với 
chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện 
nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt công 
tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; 
biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, 
đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, 
kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều 
lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công 
tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm 
về tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng 
là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên 
môn, nghiệp vụ. Xây dựng cấp ủy có đủ phẩm 
chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được 
đảng viên, quần chúng tín nhiệm; phát huy vai 
trò của người đứng đầu. Thường xuyên kiểm tra 
tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính 
trị về những điều đảng viên không được làm. 
Phấn đấu Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên 
đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít 
nhất 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

T.X.T
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Đảm bảo thực hiện quy trình xây dựng, ban hành 
nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Lào Cai

                                            
NGUYỄN THỊ THÚY

Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

Nghị quyết là sản 
phẩm quan trọng 

của kỳ họp, là công cụ để 
HĐND cụ thể hóa chính 
sách, đường lối của Đảng, 
các văn bản của Trung 
ương vào thực tiễn quản lý 
nhà nước tại địa phương. 
Theo khoản 9 Điều 4 và 
Điều 27 Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2020), nghị 
quyết của HĐND cấp tỉnh 
ban hành để quy định 
chi tiết điều, khoản, điểm 
được giao trong văn bản 
quy phạm pháp luật của 
cơ quan nhà nước cấp 
trên; chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm 
thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện 
pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân 
sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện 
pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Yêu cầu bức thiết cần không ngừng nâng cao 
chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND 
tỉnh, trong đó giải pháp quan trọng nhất là việc 
đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng, 
ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND 
tỉnh phải thực hiện các bước cơ bản sau:

Về quy trình lập và thông qua đề nghị 
xây dựng nghị quyết

Đối với nghị quyết quy phạm pháp luật 
của HĐND tỉnh quy định tại khoản 1, 2 và 3, 
Điều 27 của Luật Ban hành VBQPPL năm 
2015 thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Theo lĩnh vực mình phụ trách, các 
Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh 
(sau đây gọi tắt là các cơ quan đề nghị) rà soát 
các nghị quyết cần ban hành theo quy định tại 
khoản 1, 2 và 3 Điều 27 của Luật Ban hành 
VBQPPL để lập đề nghị xây dựng nghị quyết 
trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét. Hồ sơ 
gồm: Tờ trình về đề nghị xây dựng nghị quyết, 
trong đó phải nêu rõ căn cứ ban hành nghị 
quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung 
chính của nghị quyết; thời gian dự kiến đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét, thông qua; dự kiến nguồn 
lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị 
quyết; tài liệu khác (nếu có)

Bước 2: Sau khi thống nhất nội dung đề 
nghị xây dựng nghị quyết trong nội bộ cơ quan, 
cơ quan đề nghị có trách nhiệm gửi hồ sơ đề 
nghị xây dựng nghị quyết tại Bước 1 về Thường 
trực HĐND tỉnh để xem xét, thông qua.

Đối với nghị quyết của HĐND tỉnh quy 
định tại khoản 4, Điều 27 của Luật Ban hành 

Cán bộ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
sắp xếp tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh

Ảnh: Đức Mạnh
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VBQPPL, cơ quan đề nghị thực hiện Quy trình 
xây dựng chính sách gồm các bước:

Bước 1: Xây dựng nội dung chính sách: 
Cơ quan đề nghị ban hành chính sách cần 
nghiên cứu và thực hiện các vấn đề có liên 
quan đến chính sách, thực hiện các nội dung 
theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 112 của 
Luật Ban hành VBQPPL để xây dựng Báo cáo 
xây dựng nội dung chính sách.

Bước 2: Đánh giá tác động của chính 
sách. Cơ quan đề nghị xây dựng nghị quyết 
thực hiện đánh giá tác động về kinh tế, về xã 
hội, về giới, tác động của thủ tục hành chính 
(nếu có) và tác động đối với hệ thống pháp 
luật của chính sách. Sau khi đánh giá tác động 
chính sách, cơ quan đề nghị xây dựng báo 
cáo đánh giá tác động của chính sách (theo 
Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP).

Bước 3: Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng 
nghị quyết trước khi lấy ý kiến góp ý. Cơ quan 
đề nghị bước đầu xây dựng hồ sơ đề nghị xây 
dựng nghị quyết trước khi lấy ý kiến góp ý 
gồm: dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng nghị 
quyết; báo cáo đánh giá tác động của chính 
sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết (kết 
quả của Bước 2); báo cáo tổng kết việc thi 
hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan 
hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng nghị 
quyết và dự kiến đề cương dự thảo nghị quyết.

Bước 4: Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng 
nghị quyết. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xây dựng 
nghị quyết được xây dựng ở Bước 3, cơ quan 
đề nghị thực hiện việc lấy ý kiến đối tượng chịu 
sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề 
nghị xây dựng nghị quyết theo quy định tại 
Điều 120 Luật Ban hành văn phản quy phạm 
pháp luật (VBQPPL).

Bước 5: Thẩm định đề nghị xây dựng nghị 
quyết do UBND tỉnh trình. Cơ quan đề nghị 
(hoặc cơ quan tham mưu cơ quan đề nghị) gửi 
hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết đến Sở Tư 
pháp để thẩm định. Sở Tư pháp thực hiện việc 
thẩm định theo quy định của Luật Ban hành 
VBQPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Ban hành VBQPPL.

Bước 6: Thông qua chính sách trong đề 
nghị xây dựng nghị quyết. Đối với đề nghị xây 

dựng nghị quyết do UBND tỉnh trình thì UBND 
tỉnh có trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể 
và biểu quyết theo đa số để thông qua các 
chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết.

Đối với đề nghị xây dựng nghị quyết do cơ 
quan, tổ chức khác đề nghị, cơ quan, tổ chức 
đó có trách nhiệm thông qua các chính sách 
trong đề nghị xây dựng nghị quyết.

Bước 7: Trình Thường trực HĐND tỉnh 
xem xét đề nghị xây dựng nghị quyết. Thường 
trực HĐND tỉnh xem xét đề nghị xây dựng nghị 
quyết. Trường hợp chấp thuận, Thường trực 
HĐND tỉnh có văn bản phân công cơ quan, tổ 
chức trình nghị quyết và ấn định thời hạn trình 
HĐND tỉnh.

Đối với quy trình soạn thảo nghị quyết 
gồm các bước sau:

Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thường 
trực HĐND tỉnh, cơ quan trình nghị quyết tự 
mình hoặc phân công cơ quan trực thuộc thực 
hiện việc soạn thảo nghị quyết và thời gian 
hoàn thành. Cơ quan chủ trì soạn thảo thực 
hiện việc soạn thảo nghị quyết, đảm bảo chất 
lượng của dự thảo và thời hạn trình các cơ 
quan có thẩm quyền.

(1) Tổ chức lấy ý kiến góp ý, lấy ý kiến 
phản biện đối với dự thảo nghị quyết. Cơ quan 
chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến đối với dự 
thảo nghị quyết tương tự việc lấy ý kiến đề 
nghị xây dựng nghị quyết.

Cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc 
lấy ý kiến phản biện xã hội của UBMTTQVN 
tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết có liên quan 
trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm 
của MTTQ Việt Nam.

Sau khi lấy ý kiến góp ý và ý kiến phản 
biện của Ủy ban MTTQ tỉnh, cơ quan chủ trì 
soạn thảo có trách nhiệm xây dựng báo cáo 
giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và báo cáo giải 
trình, tiếp thu ý kiến phản biện của Ủy ban 
MTTQ tỉnh.

(2) Thẩm định dự thảo nghị quyết do 
UBND tỉnh trình. Sau khi hoàn tất việc lấy ý 
kiến góp ý và lấy ý kiến phản biện, đối với 
các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, cơ 

(Xem tiếp trang 43)
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Lào Cai thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm, chống lãng phí 
TRỊNH MINH TUẤN

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí năm 2013 quy định về nguyên 

tắc: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 
nhiệm vụ thường xuyên từ chủ trương, đường 
lối, cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện 
gắn với kiểm tra, giám sát. Bảo đảm dân chủ, 
công khai, minh bạch; bảo đảm vai trò giám 
sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. 

Xác định việc tiết kiệm, chống lãng phí 
là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính 
quyền, địa phương các cấp, do vậy trong 
những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt 
tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và người lao động về chủ trương, chính 
sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí (THTK, CLP) như: Luật THTK, CLP, 
Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; chỉ đạo 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai thực 
hiện 09 chuyên mục “Lào Cai phòng chống 
tham nhũng, lãng phí”, 09 phóng sự chuyên 
đề “Nhà nước và pháp luật” và đăng 75 tin, 
bài trên Báo Lào Cai về công tác PCTN, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó đã kịp 
thời chuyển tải thông tin tới mọi tầng lớp nhân 
dân, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu 
biết pháp luật cho nhân dân để thực hiện tốt 
công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra 
về THTK, CLP được đẩy mạnh, tập trung vào 
các lĩnh vực như quản lý và sử dụng đất đai, 
đầu tư xây dựng cơ bản, y tế, giáo dục, quản 
lý tài chính, thuế, cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước, nợ đọng thuế…Năm 2021 đã tiến 
hành thanh tra 107 cuộc thanh tra hành chính 
tại 161 đơn vị. Phát hiện tổng số tiền vi phạm 
là 18.100 triệu đồng và 3.864 m2 đất, trong 
đó kiến nghị thu hồi về NSNN 5.200 triệu 
đồng; xử lý khác 12.900 triệu đồng. Thanh tra 
chuyên ngành 349 cuộc, đối với 560 tổ chức 
và 1.252 cá nhân; phát hiện 129 tổ chức và 
417 cá nhân có vi phạm; ban hành 582 quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số 
tiền vi phạm là 6.700 triệu đồng.  

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, 
quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước được duy trì và thực hiện có 
hiệu quả đó là: tập trung cải cách hành chính, 
giảm hội họp, giảm giấy tờ; tăng cường chỉ 
đạo tại chỗ, giải quyết tại cơ sở; giảm tối đa 
mời tham gia các hoạt động có tính chất nghi 
lễ, hạn chế đi công tác nước ngoài; các sở, 
ngành, đơn vị, địa phương thực hiện việc tiết 

kiệm 10% chi thường xuyên 
theo chỉ đạo điều hành của 
Chính phủ, Bộ Tài chính với 
số tiền 63.250 triệu đồng 
(Khối huyện tiết kiệm được 
là 37.397 triệu đồng; khối 
đơn vị dự toán cấp tỉnh tiết 
kiệm được là 25.853 triệu 
đồng); thẩm định dự toán 
tiết kiệm được 63.757 triệu 

Chăm lo dân trí, dân sinh, 
xây quê hương Lào Cai luôn phát triển

Bồi dưỡng nhân tài, nhân lực 
dựng bờ cõi Biên Cương mãi vững bền
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đồng. Thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức 
lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các 
công trình xây dựng cơ bản.

Kết quả năm 2021 đã thực hiện tiết kiệm 
được 64.661 triệu đồng, trong đó: Tiết kiệm 
trong thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự 
toán: 19.085 triệu đồng; tiết kiệm trong thực 
hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh: 12.533 
triệu đồng; tiết kiệm trong đầu tư, thi công: 
11.349 triệu đồng; tiết kiệm trong thẩm tra 
phê duyệt quyết toán: 21.694 triệu đồng 
(Tổng số công trình đã thẩm tra quyết toán 
là 479 công trình, hạng mục công trình; tổng 
giá trị đề nghị quyết toán 2.253.295 triệu 
đồng; tổng giá trị quyết toán được phê duyệt 
2.231.602 triệu đồng; giá trị giảm trừ so với 
giá trị đề nghị quyết toán tiết kiệm được là 
21.694 triệu đồng, tương ứng 0,96%). Tiết 
kiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên đã thực hiện thu hồi diện 
tích đất 18,7 ha của 43 đơn vị do sử dụng đất 
không hiệu quả, chậm đưa đất vào sử dụng, 
không đưa đất vào sử dụng, xử phạt vi phạm 
hành chính 571 triệu đồng đối với 19 tổ chức 
và cá nhân. Tổ chức lại 16 cơ quan, đơn vị, 
thành lập 01 đơn vị đặc thù, giảm 13 đơn vị, 
đầu mối hành chính, giảm 568 chỉ tiêu công 
chức, sự nghiệp so với năm 2020, giải quyết 
chính sách tinh giản biên chế cho 270 người. 

Chú trọng triển khai thực hiện tốt cuộc 
vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong các đoàn thể, tổ chức quần chúng; các 
thôn, xóm, bản, làng, cụm dân cư; tập trung 
vào việc xây dựng nếp sống mới, xoá bỏ các 
hủ tục lạc hậu, gây lãng phí; phê phán các 
biểu hiện xa hoa lãng phí trong xã hội; thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang, triệt để tiết kiệm trong việc tổ chức ăn 
uống linh đình (bữa nháp trong lễ cưới, ăn 
uống dài ngày trong lễ tang), qua đó đã nâng 
cao ý thức của nhân dân trong việc thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuy nhiên, việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí còn một số tồn tại, hạn chế 
như: Việc xây dựng chương trình THTK, CLP 
ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn 

chung chung, chưa xác định được các lĩnh vực 
trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo 
tiết kiệm. Chưa đánh giá chính xác kết quả 
tiết kiệm trong một số chỉ tiêu như: công tác tổ 
chức hội nghị, tham quan học tập, tiếp khách. 
Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài sản, đất 
đai tại một số ngành, địa phương chưa thực sự 
chặt chẽ, hiệu quả như: nhà văn hóa khu dân 
cư, quỹ đất công…

Để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí đạt kết quả thực chất, trong thời gian tới 
cần tăng cường sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh, việc giám sát thường 
xuyên của Ban HĐND tỉnh đối với các cơ 
quan quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước 
trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị sử 
dụng ngân sách phải thực hiện triệt để việc 
tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân 
sách nhà nước cho chi tiêu thường xuyên. 
Thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ 
trương đầu tư, rà soát, cắt giảm các dự án 
không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được 
phê duyệt. Thực hiện chính sách tài khóa chặt 
chẽ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, 
ngân sách, điều hành dự toán ngân sách nhà 
nước theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy 
mạnh việc thực hiện chính sách tinh giản biên 
chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức của tỉnh có cơ cấu hợp lý, số lượng 
phù hợp, năng lực trình độ chuyên môn, tinh 
gọn về đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh 
vực, giảm các tổ chức trung gian. Sáp nhập 
những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương 
đồng hoặc trùng lặp. Nghiên cứu ban hành 
Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của tỉnh 
Lào Cai. Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra tập trung vào các ngành, lĩnh vực, 
địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí, nhiều đơn thư khiếu nại, 
tố cáo. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải 
pháp trên, ngân sách nhà nước của tỉnh Lào 
Cai sẽ được quản lý tốt, hạn chế việc lãng phí, 
tiêu cực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

T.M.T 
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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 chủ trì hội nghị thông tin nội dung, 

chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
Ảnh: Hoàng Linh

. Đồng chí Sùng A Lềnh chủ trì hội thảo lấy ý kiến xây dựng 
Luật Thi đua khen thưởng (Sửa đổi) 

Ảnh: Hoàng Linh
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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 chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021; 

triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ảnh: Hoàng Linh

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật 
về công tác quy hoạch tại UBND tỉnh

Ảnh: Thanh Hoa
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh 
và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai

Ảnh: Đào Lê Huy

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng máy tính cho học sinh 

trường PTDTBT TH và THCS Tả Củ Tỷ 1 (huyện Bắc Hà)
Ảnh: Đào Lê Huy
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 6

Ảnh: BBT

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thăm học sinh trường PTDTBT TH 
và THCS Tả Củ Tỷ 1 (huyện Bắc Hà)

Ảnh: Đào Lê Huy
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đ/c Sùng A Lềnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì giám sát 
việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi 

Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tại thị xã Sa Pa
Ảnh: Ngô Hữu Tường

Đ/c Sùng A Lềnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực tế
các tuyến đường giao thông tại xã Lùng Phình (huyện Bắc Hà)

Ảnh: Đào Lê Huy          
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Họp Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành có 
liên quan, họp thống nhất tiếp thu ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ ba, 

HĐND tỉnh khóa XVI
Ảnh: BBT

Đại biểu Lý Thanh Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh 
tại huyện Bảo Yên chất vấn Giám đốc Sở Công thương

Ảnh: BBT
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thường Trực HĐND, Đoàn ĐBQH và các Ban HĐND giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh 

ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại UBND huyện Bảo Thắng

Ảnh: Trần Minh Kiên

Đồng chí Lý Bình Minh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc lớp tập huấn 
các kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện

tại điểm cầu Lào Cai
Ảnh: Thùy Linh
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thường trực HĐND tỉnh lào Cai khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao ở phường Hàm Rồng thị xã Sa Pa

Ảnh: Ngô Quyền

Thường trực HĐND giám sát chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
hàng hóa tại trang trại bò giống của HTX Bình Minh (huyện Văn Bàn)

Ảnh: Ngô Quyền
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thường Trực HĐND, Đoàn ĐBQH và các Ban HĐND giám sát việc
thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại UBND huyện Bắc Hà
Ảnh: Trần Minh Kiên

Khảo sát tình hình di chuyển dân cư ra khỏi khu vực ô nhiễm môi trường 
tại khu công nghiệp Tằng Lỏong

Ảnh: Trần Minh Kiên



BẢN TIN ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Số 15 24

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai

Ảnh: Thùy Linh

Cử tri thành phố Lào Cai kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh
Ảnh: Thùy Linh
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tổ đại biểu HDNĐ tỉnh tại huyện Bắc Hà tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI

Ảnh: BBT

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh 
tại thành phố Lào Cai tiếp thu ý kiến của cử tri 

tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai
Ảnh: Thùy Linh
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Mường Khương tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI

Ảnh: BBT

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI

Ảnh: Quang Chi
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát 
tại xã Pa Cheo (huyện Bát Xát)

Ảnh: Thanh Bình

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát 
tại điểm trường tiểu học xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng)

Ảnh: Thanh Bình



BẢN TIN ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Số 15 28

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo 
về nội dung giao dự toán và thực hiện dự toán chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề năm 2021
Ảnh: Đỗ Phúc

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc tại Sở Tài chính về chuẩn bị các 
nội dung thuộc lĩnh vực ngân sách trình tại kỳ họp thứ 3, 

HĐND tỉnh khóa XVI
Ảnh: Trần Minh Kiên
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai
Ảnh: Thanh Trúc

Ban Pháp chế HĐND tỉnh sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Ảnh: Thanh Trúc
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đảng viên Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tham dự Hội nghị cán bộ 
toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại điểm cầu Lào Cai
Ảnh: Ngân Hà

Quang cảnh Hội nghị tổng kết đánh giá, phân xếp loại tổ chức Đảng và 
đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2021

Ảnh: Ngân Hà
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Kết quả hoạt động HĐND huyện Mường Khương năm 2021 
QUỲNH HƯƠNG

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Huyện ủy, 

HĐND huyện Mường Khương đã 
triển khai, thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ theo luật định; có nhiều 
đổi mới, cải tiến trong hoạt động, 
luôn thể hiện tốt vai trò là cơ quan 
quyền lực Nhà nước ở địa phương, 
đại diện cho ý chí nguyện vọng 
và quyền làm chủ của nhân dân. 

Trong năm, HĐND huyện tổ 
chức 05 kỳ họp, trong đó: Có 01 
kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 
2021, 03 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ 
họp chuyên đề. Chất lượng các kỳ 
họp được nâng lên thông qua việc 
cải tiến công tác chuẩn bị, phương 
thức điều hành, Thường trực HĐND huyện 
chủ động họp với UBND, Thường trực Ủy ban 
MTTQ huyện thống nhất dự kiến nội dung, 
chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, đồng 
thời báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban 
Thường vụ Huyện ủy về nội dung, chương 
trình kỳ họp; chỉ đạo, giao các ngành chuẩn 
bị nội dung, tài liệu kỳ họp; kịp thời gửi báo 
cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để các Ban 
HĐND huyện thẩm tra, các đại biểu HĐND 
nghiên cứu, góp ý tại Tổ đại biểu. Việc triệu 
tập kỳ họp, dự kiến chương trình và tài liệu 
kỳ họp được Thường trực HĐND huyện chỉ 
đạo, đôn đốc gửi đến đại biểu HĐND cơ bản 
đảm bảo về thời gian; các tài liệu được đăng 
tải trên cổng Thông tin điện tử huyện, trên 
phần mềm VNPT- ioffice giúp đại biểu thuận 
lợi trong việc khai thác, nghiên cứu, thảo luận. 
Hướng dẫn các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ 
chức thảo luận tham gia ý kiến vào các báo 
cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tổng hợp, 
tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ 
họp. Công tác điều hành, tổ chức kỳ họp được 
Thường trực HĐND thực hiện đúng nguyên 
tắc, đảm bảo thời gian, nội dung chương trình; 
kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho các Tổ 
đại biểu và đại biểu thảo luận, chất vấn các 
phòng, ban có liên quan. Dự thảo nghị quyết 
được các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo 

luận về các cơ chế chính sách, nguồn lực 
thực hiện, tính khả thi, sự phù hợp... Các Nghị 
quyết ban hành tuân thủ các quy định của 
pháp luật về quy trình, thủ tục, cụ thể hóa các 
văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, 
Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh; 
phản ánh được quan điểm chỉ đạo của Đảng 
và Nhà nước, của Huyện ủy, HĐND, UBND 
huyện; thực hiện đúng định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với 
tình hình thực tế, tiềm năng phát triển của địa 
phương, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ; 
đã thông qua 23 Nghị quyết, được các Ban 
theo dõi, giám sát thường xuyên và đôn đốc 
UBND huyện chỉ đạo triển khai, thực hiện. 

Công tác giám sát có những chuyển biến 
tích cực, các cuộc giám sát chuyên đề tập 
trung phần lớn giám sát đánh giá kết quả 
thực hiện các Chương trình, Đề án của huyện 
giai đoạn 2021 - 2025, đã phát hiện những 
thiếu sót, bất cập, vướng mắc và phản ánh, 
kiến nghị kịp thời với Thường trực Huyện ủy, 
UBND huyện, các ngành có liên quan để chỉ 
đạo, tiếp thu và đề xuất giải pháp khắc phục. 
Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu 
HĐND huyện đã tổ chức giám sát thường 
xuyên việc triển khai, chấp hành nghị quyết 
của HĐND huyện, việc ban hành văn bản 

HĐND huyện Mường Khương hội nghị giao ban hai cấp
Ảnh: Hoàng Linh
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quy phạm pháp luật của UBND huyện, ban 
hành nghị quyết của HĐND cấp xã, thị trấn, 
việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến 
nghị sau giám sát... Giám sát các chuyên đề 
theo kế hoạch và giám sát một số nội dung 
khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 
Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương 
trình, đề án của huyện, tỉnh, của Trung ương; 
các Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng, cơ chế chính sách, tình hình chấp 
hành pháp luật, công tác phòng, chống dịch 
bệnh...  Năm 2021, Thường trực, các Ban, Tổ 
đại biểu HĐND huyện đã xây dựng, ban hành 
21 quyết định, kế hoạch giám sát, khảo sát về 
tình hình thực hiện hoạt động giám sát chuyên 
đề của Thường trực, các Ban HĐND các xã, 
thị trấn; hoạt động của Thường trực HĐND xã, 
thị trấn đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Các Ban 
giám sát, khảo sát được 12 chuyên đề; các 
Tổ đại biểu giám sát 7 chuyên đề. Hoạt động 

giám sát, khảo 
sát của Thường 
trực HĐND, các 
Ban HĐND, 
các Tổ đại biểu 
HĐND huyện 
đạt chất lượng, 
hiệu quả; bao 
quát được các 
nội dung trên tất 
cả các lĩnh vực.

Công tác 
thẩm tra được 
triển khai đúng 
quy trình, có sự 
phân công thẩm 
tra, xem xét 
của các Ban, ý 
kiến tham gia 
của từng thành 
viên kịp thời xin 
ý kiến chỉ đạo 
của Thường trực 
HĐND huyện về 
các vấn đề vướng 
mắc, tạo điều 
kiện thuận lợi 
để UBND huyện 

triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội phát sinh. Thường trực HĐND huyện 
đã chủ trì, phối hợp với các Ban, Thành viên 
Thường trực HĐND huyện xem xét cho ý kiến 
thỏa thuận đối với 04 tờ trình theo đề nghị của 
UBND huyện về thỏa thuận bổ sung dự toán 
ngân sách huyện năm 2021; bổ sung danh 
mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn 
vốn ngân sách huyện năm 2021; thực hiện 
cắt giảm, tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 
tháng cuối năm 2021 để bổ sung tăng nguồn 
dự phòng ngân sách các cấp phục vụ công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Công tác tiếp xúc cử tri, trước và sau mỗi 
kỳ họp, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực 
hiện nghiêm túc kế hoạch tiếp xúc cử tri. 
Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm, chỉ 
đạo các Tổ đại biểu chủ động phối hợp với Ủy 
ban MTTQ, chính quyền địa phương thường 
xuyên đổi mới phương thức, nội dung tiếp xúc 
cử tri; đã tố chức được 35 cuộc tiếp xúc tại 16 
xã, thị trấn và 7 cuộc tiếp xúc cử tri bằng hình 
thức trực tuyến, các ý kiến kiến nghị của cử tri 
đã được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền 
của tỉnh, huyện. Hoạt động tiếp xúc cử tri của 
Tổ đại biểu HĐND huyện đã được thực hiện 
cơ bản đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện của 
địa phương. Các vấn đề cử tri quan tâm, kiến 
nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển 
tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đã 
thực hiện, duy trì lịch tiếp công dân, giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xem 
xét theo trình tự, chuyển đến cấp có thẩm 
quyền giải quyết, đôn đốc việc trả lời giải quyết 
của các cơ quan chuyên môn theo quy định...

Bên cạnh những kết quả quả đã đạt 
được, vẫn còn có mộ số vấn đề như: Công 
tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết của 
HĐND huyện đến các cấp ở cơ sở hiệu quả 
chưa cao; do tác động của đại dịch Covid-19 
nên hoạt động khảo sát đôi khi chưa thường 
xuyên; báo cáo giám sát chuyên đề của một 
số ít Tổ đại biểu chất lượng chưa sâu; báo 
cáo tiếp thu giải quyết các ý kiến kiến nghị cử 
tri của một số cơ quan, đơn vị liên quan còn 
chưa nêu cụ thể thời gian, lộ trình giải quyết...

Với những kết quả đã đạt được năm 2021, 
Thường trực HĐND HĐND huyện Mường 

Tân 
Sửu 
qua, 
Đất 

Nước 
quyết 
tâm 

chống 
đại 

dịch, 
đón 

Xuân 
thắng 

lợi

Nhâm 
Dần 
tới, 
Lào 
Cai 

hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ 
kép,  

mừng 
Tết 

thành 
công

(Xem tiếp trang 35)
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Tôi đến xã Liên Minh, thị xã Sa Pa vào 
một ngày mùa đông, trời rét ngọt nhưng 

quang đãng, xa xa trên đỉnh núi là những tia 
nắng sớm bắt đầu một ngày mới mang hơi ấm 
đến cho vạn vật sinh sôi. Xã Liên Minh được 
thành lập do sát nhập xã Nậm Cang và xã 
Nậm Sài trước đây. Toàn xã có 724 hộ, sống 
trên 8 thôn bản, với 5 dân tộc, trong đó chủ 
yếu là dân tộc Dao đỏ và các dân tộc Tày, 
Mông, dân tộc Xa Phó.  

Tôi được đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã 
giới thiệu đến một số thôn để cảm nhận bầu 
không khí một ngày mới trên mảnh đất và con 
người đang đổi thay từng ngày nhờ thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 
hơn vài phút ngồi trên xe máy từ đầu thôn 
Nậm Sang, là địa bàn sinh sống chủ yếu của 
dân tộc Xa Phó, dân tộc rất ít người theo quy 
định của Chính phủ; ấn tượng đầu tiên tôi 
cảm nhận sau gần hai năm trở lại địa danh 
này là đã có những căn nhà xây kiên cố thay 
cho những căn nhà tạm khung gỗ, vách liếp; 
đường đi lại trong thôn xóm đã được mở mới và 
cứng hóa thay cho các con đường mòn, dốc, 
trơn trượt trước đây; nhà nhà đều sạch sẽ, có 

công trình vệ sinh và chuồng 
nuôi gia súc; trên đường tới 
thôn, gặp các em học sinh tung 
tăng đeo cặp sách tới trường, 
trên khuôn mặt các em đều thể 
hiện sự rạng rỡ, niềm vui đến 
trường học. Thấy tôi có những 
băn khoăn thích thú về sự đổi 
mới này, đồng chí Phó Chủ tịch 
HĐND xã đã nói “Cô ơi, Nậm 
Sang ngày nay đã đổi mới rồi, 
người dân tộc Xa Phó đã biết 
áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất để tăng năng xuất cây 
trồng; hai năm nay Ban dân tộc 
tỉnh đã triển khai dự án về hỗ 
trợ bò cho người Xa Phó nên 
hộ nào cũng được nhận bò và 
làm chuồng gia súc, người dân 
biết lên núi hái thuốc nam, hái 
chè dây, giảo cổ lam bán và cả 
đi lao động ngoài địa phương, 
giành tiền để giúp nhau xây 

dựng nhà cửa; các con đường kia là thực hiện 
chương trình nông thôn mới, năm ngoái mới 
mở nên giờ cô không phải đi bộ như trước kia 
nữa; mỗi hộ gia đình đều phấn đấu lao động 
sản xuất để có thu nhập cao hơn”. Đến cuối 
làng, lại ngược dốc lên, băng qua mấy đoạn 
sải tay, trên đường đi khá nhộn nhịp vì gặp 
rất nhiều người dân đi xe máy ngược, xuôi 
để làm nương, rẫy. Thỉnh thoảng lại bắt gặp 
từng nhóm người đang cày, cuốc để trồng 
rau, màu và cả những thửa ruộng được thả 
đầy nước để cho các đàn vịt kiếm ăn, bơi lội. 
Chẳng mấy chốc tôi đã đến thôn Nậm Cang 
1, nhìn các căn nhà dân san sát hai bên con 
đường bê tông sạch sẽ, bên cánh đồng làng 
có vài người đang chăm sóc những ruộng rau 
xanh mướt, tôi dừng lại ở giữa cánh đồng hỏi 
chuyện một chị nông dân đang trồng rau trên 
đất ruộng, chị cho biết: “Em trồng rau là thực 
hiện dự án phát triển rau trên đất ruộng 1 vụ, 
cả khu này có nhiều hộ tham gia dự án, trồng 
rau trước hết là để phục vụ gia đình và nếu 
trồng nhiều sẽ đem bán cũng có tiền đấy chị; 
trước đây không trồng được vì người dân thả 

Ảnh: Ngô Quyền

Liên Minh một ngày mớiLiên Minh một ngày mới
HÀ THỊ THIỆP 

 Nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Bài dự thi về chủ đề xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững
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rông gia súc, nay nhiều hộ cùng làm gia súc 
cũng có người chăn thả nên không phá mới 
làm được”. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã 
cho tôi biết chủ trương của xã vụ Đông năm 
2021 trồng 05 ha rau xanh, với 129 hộ tham 
gia, đây là dự án mới nhưng được người dân 
hào hứng thực hiện; ngoài trồng rau còn trồng 
cả gừng nữa cô ạ, gừng cũng trồng tập trung 
05 ha, 30 hộ trồng gừng dự án, ngoài ra hộ 
không tham gia dự án cũng tự trồng gừng 
để sử dụng trong gia đình và bán, gừng năm 
nay được mùa, được giá, nên người dân phấn 
khởi lắm. Chào người trồng rau, tôi và đồng 
chí Phó Chủ tịch HĐND xã tiếp tục đến thăm 
tuyến đường vào bản, đồng chí Phó Chủ tịch 
HĐND xã chỉ tay về phía các dãy núi xa xa và 
nói “Cô ơi đấy là khu đất trước đây được coi 
là đất vàng của người dân đấy”, thấy tôi chưa 
hiểu, đồng chí nói: Dưới các tán rừng kia là 
trên 830 ha cây thảo quả, trong đó diện tích 
cho thu hoạch ổn định khoảng trên 550 ha; 
sản lượng cho thu hoạch năm được mùa phải 
đạt trên, dưới 300 tấn, cho thu nhập khoảng 
từ 20 đến trên 30 tỷ đồng. Thế đúng là đất 
vàng rồi! Việc trồng cây thảo quả tại xã Nậm 
Cang trước đây tôi có biết. Nhưng qua trao đổi 
với đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã, tôi thấy, 
để duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới bền vững, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 
xã Liên Minh đã biết định hướng cho người 
dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi đa 
dạng. Mặc dù cây thảo quả cho thu nhập cao, 
nhưng không ổn định vì thường bị thiệt hại do 
mưa tuyết, rét đậm kéo dài, giá cả cũng bấp 
bênh. Mặt khác, thực hiện chủ trương của tỉnh 
không khuyến khích phát triển mở rộng diện 
tích cây thảo quả vì phát triển cây thảo quả 
sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc giữ các diện 
tích rừng nguyên sinh, cũng từ cây thảo quả 
trước đây đã đưa xã Nậm Cang đạt tiêu chí 
thu nhập trong nông thôn mới, sau cũng từ 
việc mất mùa cây thảo quả đã đưa tiêu chí thu 
nhập của xã Nậm Cang trước đây lao dốc. Đi 
quanh thêm một số thôn của xã Liên Minh, từ 
thôn Nậm Nhìu, Nậm Kéng, Nậm Ngấn, Nậm 
Than, tôi thấy các thôn này đã thực sự đổi 
mới, có đường bê tông đến thôn và cả một số 
ngõ xóm, các nhà dân cũng đổi thay rất nhiều, 
nhiều nhà được xây kiên cố, cải tạo mới khang 
trang, sạch đẹp; người dân được sử dụng điện 

lưới quốc gia; trường, lớp được đầu tư khang 
trang, tỷ lệ trẻ em đến trường học chuyên cần 
đạt cao; các hoạt động y tế, khám chữa bệnh 
cho nhân dân được đầu tư, phục vụ tốt. Tháng 
11 năm 2021, xã Liên Minh đã đón nhận danh 
hiệu đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí 
đạt cơ bản cao. Một số tiêu chí đạt có tích 
chất bức phá, điển hình như tiêu chí thu nhập 
bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/
người/năm, tăng hơn so với thời điểm mới bắt 
đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông 
thôn mới gần gấp 2 lần. Đồng chí Phó Chủ 
tịch HĐND xã cho biết thêm: Đảng ủy, HĐND 
và UBND xã Liên Minh quyết tâm phấn đấu 
sau đạt nông thôn mới sẽ duy trì vững chắc 
các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập được 
coi như tác động trực tiếp đến cuộc sống của 
người dân; để đạt tiêu chí này lãnh đạo xã 
quyết tâm duy trì ổn định 140 ha đất trồng 
ngô chính vụ và trên 422 ha diện tích đất lúa. 
Trong đó, đất lúa quan tâm chỉ đạo người dân 
đưa các giống lúa có chất lượng gạo ngon 
như: Séng cù, tám thơm, nếp địa phương vào 
gieo trồng để tăng giá trị sản phẩm, đặc biệt 
là tận dụng lợi thế địa phương để nuôi cá hồi. 
Hiện nay, toàn xã có 27 cơ sở nuôi cá hồi, 
với tổng diện tích mặt nước khoảng 7.950m2; 
sản lượng cho thu hoạch mỗi năm ổn định 
đạt trên, dưới 20 tấn, cho thu nhập khoảng 
40 tỷ đồng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được 
lãnh đạo xã đã định hướng cho Nhân dân đầu 
tư, phát triển và được coi là nguồn thu nhập 
thường xuyên không thể thiếu. Tỷ lệ hộ nghèo 
đến hết năm 2021 còn dưới 10%. Đi một vòng 
các thôn, đến cuối giờ trưa, tôi và đồng chí 
Phó Chủ tịch HĐND xã quay về trụ sở UBND 
xã, mặc dù đã cuối giờ làm việc nhưng tại 
các phòng, cán bộ vẫn nghiêm túc làm việc, 
bộ phận một cửa, bạn cán bộ trẻ vẫn đang 
kiểm soát, đóng dấu hồ sơ trả người dân. 

Thực hiện Chương trình xây dựng nông 
thôn mới, giúp cho các thôn vùng cao của xã 
Liên Minh có bộ mặt mới khang trang, sạch 
đẹp, người dân có cuộc sống khá giả hơn rất 
nhiều so với trước đây. Nhưng qua trao đổi, 
đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã cũng còn 
băn khoăn, trăn trở đó là: Nhận thức của một 
bộ phận người dân chưa thực sự đổi mới, điển 
hình như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trước 
thuộc xã khó khăn được Nhà nước hỗ trợ mua 
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Khương đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội 
dung, chương trình các kỳ họp; thực hiện tốt công 
tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa 
Thường trực HĐND với các Ban HĐND huyện 
trong việc thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo 
Nghị quyết trình kỳ họp; tăng cường đôn đốc các 
cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn bị tài liệu, các 
Báo cáo, Tờ trình gửi về HĐND huyện đúng thời 
gian, phục vụ tốt việc tham gia ý kiến của các Tổ 
đại biểu và đại biểu HĐND huyện vào các báo 
cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Hướng dẫn các 
Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện 
nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; chuẩn 
bị có chất lượng nội dung cần chất vấn tại kỳ họp; 
thực hiện tốt việc giám sát; báo cáo tổng hợp, giải 
quyết kiến nghị cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn... 
để thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2022.

 Q.H

Quốc hội và một số hoạt động giám sát của 
HĐND tỉnh trên địa bàn...

Về hoạt động tiếp công dân, xử lý, đôn 
đốc, theo dõi giải quyết đơn thư 

Năm 2021, Đoàn ĐBQH đã thực hiện duy 
trì lịch tiếp công dân theo quy định, đã trực tiếp 
30 phiên với 137 lượt tại trụ sở tiếp công dân 
tỉnh. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn 
thư được thực hiện thường xuyên, đúng theo 
quy định của pháp luật. Tại các buổi tiếp công 
dân đại biểu Quốc hội đã tiếp thu, giải thích 
hướng dẫn, vận động, thuyết phục công dân 
thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, tiếp nhận đơn và 
theo dõi giải quyết theo quy định của pháp luật…

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH thực hiện tốt 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động 
của Đoàn ĐBQH tỉnh tại địa phương, duy 
trì thường xuyên mối quan hệ với lãnh đạo 
Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc 
hội, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố để tăng 

cường nắm bắt thông tin phục vụ các hoạt 
động của đại biểu tại kỳ họp; thường xuyên 
gặp gỡ, trao đổi với Đại biểu giữ các trọng 
trách của Trung ương để chuyển tải các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai đến 
Chính phủ, các bộ, ngành tranh thủ sự đầu 
tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tỉnh và đồng 
bào các dân tộc vùng cao tỉnh Lào Cai; Phối 
hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup 
tặng 50 máy tính (laptop) trang bị cho học 
sinh tiểu học vùng khó khăn của huyện Bắc 
Hà và Mường Khương, tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà các gia đình chính sách, người có công 
với cách mạng, hộ nghèo, tặng quà đối tượng 
bảo trợ xã hội, tặng 1.000 xuất quà Tết cho 
người nghèo , trị giá 600 triệu đồng nhân dịp 
tết Nhâm Dần năm 2022...

Có thể thấy, năm 2021 Đoàn ĐBQH tỉnh 
Lào Cai đã triển khai, thực hiện đúng chức 
năng, nhiệm vụ theo luật định, có nhiều đổi 
mới về nội dung, cách thức tổ chức hoạt 
động. Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh gắn 
bó với địa phương, với nhân dân, thực sự là 
người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 
nhân dân.

P.T.H

 Một số kết quả...
(Tiếp theo trang 6)

Kết quả hoạt động...
(Tiếp theo trang 32)

đã đạt 100% người dân có bảo hiểm 
y tế. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2021, 
có 04 thôn của xã Liên Minh không 
thuộc thôn khó khăn, nên tỷ lệ người 
dân có bảo hiểm y tế toàn xã đã giảm 
xuống còn 63,79%. Tiêu chí thu nhập 
bình quân đạt cao, xong toàn xã vẫn 
còn tỷ lệ 5,25% là hộ cận nghèo, là 
người dân tộc thiểu số chưa có các 
mô hình sản xuất, chăn nuôi ổn định, 
cần tiếp tục được hỗ trợ cho người dân 
thực hiện các dự án chăn nuôi, trồng 
trọt theo hướng sản xuất hàng hóa, để 
tạo công ăn, việc làm ổn định, nâng 
cao thu nhập bền vững. Mặc dù còn 
những khó khăn, trăn trở, xong xã Liên 
Minh có đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, 
nhiệt tình, trách nhiệm, cùng với người 
dân chăm chỉ lao động sản xuất, đổi 
mới trong tư duy, hy vọng Liên Minh 
sẽ khắc phục được khó khăn và xây 
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

H.T.T
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ĐƯA CHÍNH SÁCH VÀO CUỘC SỐNG 
CÁI NHÌN TỪ MỘT TRANG TRẠI

NGÔ QUYỀN
Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh 

Trong những năm gần đây, sản xuất 
nông nghiệp của tỉnh Lào Cai có nhiều 

khởi sắc tich cực, từ chuyển dịch cơ cấu giống 
cây trồng vật nuôi tới năng suất, sản lượng và 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Trên địa 
bàn tỉnh đã hình thành nhiều 
vùng sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa theo hướng tập 
trung, chuyên canh. Các sản 
phẩm nông nghiệp của Lào 
Cai cung ứng ra thị trường 
ngày càng nâng cao giá trị, có 
những mặt hàng đã trở thành 
thương hiệu quen thuộc với 
người tiêu dùng giúp đẩy mạnh 
phát triển kinh tế nông nghiệp 
hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

Trong cơ cấu kinh tế tỉnh 
Lào Cai, tỉ trọng ngành nông 
nghiệp chỉ chiếm trên 12%, 
nhưng có tới trên 60% dân số 
làm nông nghiệp. Vì vậy, phát 
triển nông nghiệp ngoài việc 
tăng nguồn lực về kinh tế còn giúp đảm bảo an 
sinh xã hội, an ninh trật tự khu vực nông thôn. 
Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành các 
chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp 
là hành lang pháp lý quan trọng và đã khuyến 
khích nông nghiệp Lào Cai phát triển mạnh 
theo hướng kinh tế thị trường, tạo được nguồn 
lực lớn cho tỉnh. Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 
26/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai 
về phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 
2030 tầm nhìn đến năm 2050, là một trong 
những chiến lược lớn phát triển nông nghiệp 
hàng hóa của tỉnh trong giai đoạn mới. Những 
nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành về chính 

sách hỗ trợ đối với sản xuất nông nghiệp đã 
bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhanh 
chóng đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống

Các chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông 
nghiệp mà các nghị quyết HĐND tỉnh Lào 

Cai đã kích thích phát triển nông nghiệp, đặc 
biệt đã đáp ứng được nguồn lực để thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn. 
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12 
/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một 
số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 
nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
hàng hóa. Để đẩy mạnh chính sách khuyến 
khích phát triển nông nghiệp hàng hóa hơn, 
năm 2020 HĐND tỉnh Lào Cai thông qua Nghị 
quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết 18, trong 
đó chủ yếu là tháo gỡ cho các cá nhân, doanh 

HĐND tỉnh giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ 
xây dựng trang trại chăn nuôi tại huyện Văn Bàn

Ảnh: Ngô Quyền
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nghiệp, hợp tác xã những vưỡng mắc  trong 
việc tiếp cận chính sách của tỉnh. Về chính 
sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa, 
đã có nhiều hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn, 
các gói hỗ trợ, trong đó Hợp tác xã nông nghiệp 
Bình Minh của xã Võ Lao (xã Văn Sơn trước 
đây), huyện Văn Bàn là một ví dụ điển hình.

Là một hợp tác xã chuyên sản xuất bò 
giống, cô Nguyễn Thị Thêu, chủ nhiệm hợp 
tác xã nông nghiệp Bình Minh đã mạnh dạn 
bỏ vốn xây dựng trang trại bò giống với quy mô 
100 bò mẹ. Trong quá trình xây dựng trang trại, 
cô Thêu đã được các cơ quan chức năng của 
huyện Văn Bàn nhất là phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp huyện, phòng Kinh tế hạ tầng, phòng 
Tài chính kế hoạch giúp đỡ trong xây dựng dự 
án, trong quá trình thực hiện các quy trình thủ 
tục. Trang trại bò của HTX Bình Minh đã hoàn 
thành năm 2020 và đưa vào sản xuất đã trở 
thành trung tâm bò giống của tỉnh. Trang trại 
có 6 nhân công là người địa phương, với vùng 
chuyên trồng cỏ chăn nuôi trên 6 ha, bên cạnh 
đó, trang trại còn đặt các hộ nông dân làm màu 
của vùng Văn Sơn -  Võ Lao trồng ngô dày xen 
canh để làm thức ăn cho bò giống. Trao đổi với 
chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thêu cho biết, việc 
nhận được sự hỗ trợ trong xây dựng trang trại 
với số tiền 2 tỷ đồng là nguồn vốn quý giá đối 
với HTX Bình Minh. Kể lại quá trình xây dựng 
và thực hiện dự án, thì không phải không có 
những khó khăn. Vốn là một người nông dân, 
cô chưa bao giờ biết dự án là gì. Để xây dựng 
được dự án theo yêu cầu, cô phải nhờ đến 
sự giúp đỡn của các cán bộ kỹ thuật của các 
phòng chức năng, bên cạnh đó có khá nhiều 
quy định phức tạp về giấy tờ, hồ sơ, chứng từ... 
Điều này cần phải có sự kiên trì cảu chủ dự 
án, đồng thời có  sự tư vấn của các cơ quan 
chuyên môn, nhất là của Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện Văn Bàn. Theo chủ nhiệm 
HTX Bình Minh, việc giúp người dân tiếp cận 
được với chính sách một cách nhanh chóng 
là phải đơn giản hóa thủ tục hành chính của 
các cơ quan nhà nước. Đối với các chủ doanh 
nghiệp, trang trại và các HTX phải có sự chủ 
động vào cuộc, nghiên cứu kỹ chính sách, mời 
cơ quan chuyên môn tư vấn giúp, trong đó 
điều kiện tiên quyết là đất sản xuất phải là đất 

hợp pháp theo quy định của pháp luật. Có thể 
nói mô hình xây dựng trang trại của HTX Bình 
Minh huyện Văn Bàn là một trong những mô 
hình thành công trong hỗ trợ thúc đẩy phát triển 
sản xuất nông nghiệp. Sau HTX Bình Minh, có 
08 dự án đề nghị xin lập chủ trương đầu tư xây 
dựng, nghiên cứu lập dự án, xin chấp thuận 
chủ trương đầu tư và 01 Dự án đề nghị hỗ trợ 
(05 dự án hỗ trợ sản xuất giống trâu bò; 03 dự 
án chăn nuôi lợn nái sinh sản tập trung). Chính 
sách đã thu hút các tổ chức quan tâm đầu tư, 
xây dựng các trang trại phát triển nông nghiệp 
hàng hóa. Qua đó góp phần quan trọng vào 
phát triển chăn nuôi của tỉnh, chủ động được 
một phần nguồn giống tại chỗ, đảm bảo an 
toàn dịch bệnh; tăng quy mô đàn, giải quyết 
tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Đoàn giám sát chuyên đề của 
Thường trực HĐND tỉnh, sau 9 tháng triển 
khai Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành kèm 
theo Nghị quyết này Quy định một số chính 
sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đã có 18/21 
nội dung chính sách đã, đang thực hiện (01 
chính sách đã được giải ngân và 09 nội dung 
chính sách đang thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, 
08 chính sách có đối tượng đăng ký nhu cầu). 
Bên cạnh những chính sách được chuyển tiếp, 
tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả thì các 
chính sách mới đã được nhiều tổ chức, cá nhân 
tiếp cận thực hiện. Kết quả thực hiện của các 
chính sách đã góp phần quan trọng vào kết 
quả phát triển chung của ngành nông nghiệp, 
phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến 
thời điểm giám sát (tháng 10/2021) còn 3 nội 
dung chính sách, chưa có tổ chức, cá nhân 
đăng ký thụ hưởng chính sách, cụ thể: Chính 
sách hỗ trợ xây dựng cơ sở bảo quản nông 
sản: Sản phẩm nông sản của tỉnh hiện nay đa 
số xuất bán trực tiếp, không qua sơ chế; một 
số tổ chức cá nhân mới chỉ thực hiện sơ chế, 
bảo quản thủ công mà chưa đầu tư công nghệ, 
dây chuyền, quy mô sản xuất nhỏ chưa đáp 
ứng được yêu cầu quy định của chính sách; 
Chính sách hỗ trợ sản xuất phân bón hữu cơ: 
Trên địa bàn tỉnh, hầu hết là các nhà máy sản 

(Xem tiếp trang 40)
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NÔNG THÔN MỚI NƠI ĐẦU NGUỒN CON NƯỚC
TRẦN KIÊN

Trải dọc con đường lên Cột 
cờ Lũng Pô là  một màu 

xanh bát ngát của những bãi chuối, 
nương ngô, xa xa, thấp thoáng 
trong màu xanh đậm của rừng già 
nơi con sông Hồng chảy vào đất 
Việt là sắc hồng của những cây 
đào phai báo hiệu mùa xuân đang 
về. Việc một xã biên giới xa xôi 
hoàn thành xây dựng Nông thôn 
mới, đang tiến hành xây dựng 
các thôn đạt tiêu chí Nông thôn 
mới nâng cao làm nhiều người 
ngỡ ngàng. Bởi vùng đất lam sơn 
chướng khí đã trở thành một điểm 
sáng xây dựng nông thôn mới nơi 
đầu nguồn con nước.

Đi cùng tôi lên cột cờ Lũng Pô, Chủ tịch 
xã Ma Seo Củi không giấu niềm tự hào: “Mới 
cách đây 10 năm thôi, A Mú Sung còn đến 
trên 40% hộ nghèo đấy. Là xã nằm dọc sông 
Hồng biên giới nên tình hình trật tự phức tạp 
lắm anh à. Bây giờ khác nhiều rồi”. Tôi trêu: 
“Dân A Mú Sung giàu vì đi làm thuê và mang 
hàng lậu thuê đúng không”. Anh có vẻ giận: 
“Anh hiểu sai người A Mú Sung rồi. Tât cả là 
do thay đổi cách làm ăn, thay đổi tư duy đấy 
anh à. Dân chúng tôi đã biết trồng cây gì, nuôi 
con gì mà chợ cần chứ không phải trồng chống 
đói đâu. Người A Mú Sung làm giàu bằng bàn 
tay mình đấy”. Tôi nhìn Ma Seo Củi, người cán 
bộ trẻ của vùng cao Bát Xát mà lòng không 
khỏi cảm phục, anh vốn là người Mông ở Dìn 
Chin, Mường Khương, theo bố mẹ sang ở A 
Mú Sung, với anh, nơi đây là quê hương, là nơi 
anh lăn lộn cống hiến, Ma Seo Củi say sưa nói 
về những dự định, những kết quả của A Mú 
Sung trong những năm qua... Câu chuyện về 
làm ăn của người dân nơi đây cứ miên man, 
kéo dài khiến chúng tôi quên cả cái mệt nhọc 
của cuốc đường đi bộ...

Trước đây, A Mú Sung là một trong những 
xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, tỉ lệ hộ nghèo 
cao. Xã có diện tích tự nhiên  rộng 5.365,79 
ha với  6 thôn (trong đó có 3 thôn biên giới với 
20,388 km đường biên giới với Trung Quốc). 
A Mú Sung có 558 hộ và 2.723 khẩu, 1.694 
lao động của 6 dân tộc anh em: Mông, Dao, 
Hà Nhì, Kinh, Tày, Giáy cùng sinh sống. Là 
nơi bắt nguồn của dòng sông Hồng, con sông 
Cái linh thiêng của người Việt. Xác định xây 
dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng 
tâm, cấp bách của huyện Bát Xát và quyết tâm 
của Đảng bộ chính quyền xã A Mú Sung.  Đặc 
biệt, với sự đồng hành vào cuộc của Đồn biên 
phòng, Đoàn kinh tế quốc phòng 345, A Mú 
Sung đã dần thay đổi. Khi bắt tay vào xây dựng 
Nông thôn mới cách đây hơn 10 năm, các thế 
hệ lãnh đạo xã A Mú Sung xác định, xây dựng 
nông thôn mới là phải làm thay đổi nếp tư duy 
làm ăn của người dân nơi đây. Cái khó ở đây là 
sự thay đổi nếp nghĩ trong sản xuất của bà con 
các dân tộc. Được sự giúp đỡ của Đoàn Kinh 
tế quốc phòng 345 và Đồn Biên phòng A Mú 
Sung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã 
đã xây dựng một chiến lược về xây dựng Nông 

Nhân dân tham gia xây dựng bể bơi phòng chống đuối nước 
cho học sinh ở Thôn Ngải Trồ, xã A Mú Sung

Ảnh: Trần Kiên
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thôn mới và giảm nghèo bền vững có tính 
xuyên suốt. Thành lập Ban chỉ đạo Nông thôn 
mới của xã mà thành viên là lãnh đạo Đảng ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng với lãnh 
đạo Đoàn kinh tế quốc phòng 345, Lãnh đạo 
đồn biên phòng tham gia. Hàng năm, thường 
xuyên xã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới và giảm nghèo bền vững, kiện toàn 
Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới và 06 
Ban phát triển thôn. Công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo được xã gắn chặt chẽ với công tác tuyên 
truyền, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình 
thức phong phú về chuyên đề xây dựng nông 
thôn mới từng năm cho nhân dân. Kết quả là 
năm 2019 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, năm 
2020 xã được UBND tỉnh Lào Cai công nhận 
hoàn thành xã Nông thôn mới. 

Bước sang năm 2022, với yêu cầu của tình 
hình nhiệm vụ mới đó là, phải giữ vững các tiêu 
chí nông thôn mới một cách bền vững và phấn 
đấu xây dựng các thôn nông thôn mới kiểu 
mẫu. Hướng đến hoàn thành xã đạt xã nông 
thôn mới nâng cao. Trong đó đặc biệt chú ý 
các tiêu chí về một số tiêu chí hoàn thành chưa 
cao, tiềm ẩn yếu tố chưa bền vững. Trong năm 
2021, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới 
và giảm nghèo bền vững của xã được kiện 
toàn với yêu cầu chỉ đạo duy trì và nâng cao 
các tiêu chí của xã Nông thôn mới được công 
nhận năm 2020 và rà soát, đánh giá các tiêu 
chí thôn kiểu mẫu đối với thôn Tùng Sáng để 
xây dựng kế hoạch thực hiện về đích thôn kiểu 
mẫu năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
tiêu chí Môi trường, trong đó chỉ đạo tập trung 
công tác xây dựng các công trình phụ trợ, vệ 
sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, đường làng 
ngõ xóm 02 lần/tuần, chỉ đạo tăng cường công 
tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Phân 
công phụ trách các tiêu chí gắn với nhiệm vụ 
chuyên môn. Tập trung tuyên truyền chỉ đạo 
nhân dân, cán bộ đảng viên phòng chống 
Covid-19,  và thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới gắn với thực hiện 5 nhiệm vụ 
trọng tâm. Năm 2021 các tiêu chí Nông thôn 
mới đã được xã A Mú Sung duy trì tốt, ý thức 
người dân được nâng lên, nhiều gia đình đã 
trở thành điển hình trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới như: Gia đình ông Tẩn Chỉn Sài 
ở thôn Tung Qua đã hiến 2.252,1 m2, gia đinh 
ông Giàng Seo Chơ ở thôn Lũng Pô đã hiến 

1.736,8 m2 đất làm tuyến giao thông và đường 
nối với đường tuần tra biên giới... Ngoài việc 
thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các 
tuyến đường trên địa bàn xã, A Mú Sung đã 
bê tông hoá được 1,6975 km đường ngõ xóm 
theo tiêu chuẩn cấp đường C và thường xuyên, 
định kỳ tổ chức phát dọn các tuyến đường trục 
thôn, trục xã. Góp phần đưa tổng chiều dài 
đường ngõ xóm đạt 7,5075/9,572 km (theo 
tiêu chuẩn cấp đường C), đạt 78,4%. Hệ thống 
kênh mương do xã quản lý là 5 tuyến với tổng 
chiều dài 18,5 km, trong đó có 14,5 km đã 
được kiên cố hóa đạt 78,37 %, còn lại 4,0 km 
mương đất. Thường xuyên được quản lý, kiểm 
tra, duy tu, sửa chữa đảm bảo đáp ứng tưới 
tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn xã. Các tiêu chí nông thôn mới được duy 
trì. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 
đạt 37,5 triệu đồng/người/năm. Chủ tịch Ma 
Seo Củi thở dài: Thu nhập  của người dân như 
thế là thấp anh ạ, ảnh hưởng của con Covid-19 
lớn quá, khiến làm ăn khó khăn nhiều. Nhưng 
chúng em vẫn quyết tâm, vì bên cạnh chuối, 
sa nhân, chúng em có sản phẩm đặc hữu rất 
được giá đấy. Ngồi trong nhà khách của Trạm 
biên phòng, ngắm Cột cờ Lũng Pô, nhấp ngụm 
nước chè đậm, và chắc vị, Ma Seo Củi bảo tôi: 
Anh đang uống chè A Mú Sung đấy. Tôi hỏi 
lại: Thật à, ngon thế. Củi cười rất hồn nhiêm 
và thú vị. Đây là chè Shan cổ thụ của A Mú 
Sung, nhưng nó khác các nơi khác, là người 
dân ở đây chỉ lấy búp về sao thôi, không có 
lá. Giá hiện nay thương lái đang mua là trên 
1 triệu đồng 1 cân đấy. Vậy ở đây có nhiều 
loại chè này không? Tôi hỏi. Có trên 10 ha 
anh ạ, xã đang tính nhân rộng giống chè Shan 
này ra để làm sản phẩm chủ lực đấy. Củi nói 
tiếp, xã chúng em tới đây sẽ tính chỉ tiêu nông 
nghiệp phải là bao nhiêu tiền trên 1 ha cây 
trồng chứ không tính bao nhiêu cân nữa anh ạ. 
Mình cần phải trồng cái gì mà chợ cần thì bà 
con mới giàu được và mới giữ chân người dân 
ở nhà làm giàu trên mảnh đất này được. Bởi vì 
bên cạnh cột cờ Lũng Pô, tới đây sẽ là điểm 
du lịch hấp dân, thì những sản phẩm đặc hữu 
của địa phương sẽ là những sản phẩm du lịch 
của bà con đấy. Tôi thú vị nhìn anh chàng này 
và thầm nghĩ, đúng đấy Củi ơi, phải thay đổi 
tư duy làm ăn, ta làm ra cái thị trường cần, để 
nâng cao thu nhập người dân, được như vậy thì 
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A Mú Sung đâu chỉ có một thôn Tùng Sáng là 
thôn kiểu mẫu mà sẽ còn nhiều thôn trở thành 
thôn kiểu mẫu của một xã nông thôn mới nâng 
cao nơi đầu nguồn con nước này.

Chia tay Ma Seo Củi và các cán bộ xã A 
Mú Sung, nhìn cột cờ Tổ Quốc nơi đầu nguồn 
dòng sông thiêng chảy về đất Việt mà lòng 
không khỏi cảm phục những con người nơi đây. 
Nơi đầu sông, đỉnh núi này, những người cán 
bộ đang ngày đêm bám dân, đang tận hiến 

sức mình để người dân nơi đây thay đổi cách 
làm ăn, vươn lên làm giàu trên mảnh đất biên 
cương. Một năm với những khó khăn chồng 
chất của dịch bệnh, của thiên tai đã qua đi, 
dãy núi sau lá cờ đại đang tung bay là sắc đào 
ấm hồng nơi biên ải đang bung nở gọi mùa 
xuân về. A Mú Sung sẽ vươn lên, sẽ trở thành 
xã nông thôn mới nâng cao trong một ngày 
không xa, tôi tin như thế.

   T.K

xuất phân bón vô cơ; có một số mô hình hộ cá 
nhân đã tận dụng các sản phẩm từ trồng trọt, 
chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ, phục 
vụ cho nhu cầu của gia đình, quy mô nhỏ. Vì 
vậy chưa có tổ chức, cá nhân nào đáp ứng 
được yêu cầu quy định của chính sách; Chính 
sách hỗ trợ sản xuất giống gia cầm: Trong thời 
gian qua, chính sách sản xuất giống gia cầm 
không có đối tượng tiếp cận, nguyên nhân chủ 
yếu là do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng 
nhưng quy mô nhỏ, công suất sản xuất rất 
thấp, không đáp ứng đủ điều kiện về quy mô 
tối thiểu sản xuất của chính sách. Bên cạnh 
những tồn tại hạn chế trong việc triển khai 
chính sách. Việc thực hiện tích tụ ruộng đất đai 
thành vùng chuyên canh cho sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa là một khó khăn trong điều 
kiện của một tỉnh miền núi, ruộng đất sản xuất 
không nhiều, trình độ dân trí chưa cao. Đây 
chính là nút thắt tạo ra điểm nghẽn gây cản 
trở cho sản xuất lớn nông nghiệp hàng hóa. 

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI 
nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết 
số 33/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 sửa 
đổi, bổ sung Điều 16 Quy định kèm theo Nghị 
quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 
12 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành quy 
định một số chính sách khuyến khích phát triển 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, trong đó bổ 
sung một số hạng mục cho phát triển nông 
nghiệp hàng hóa. Đặc biệt, HĐND đã có quyết 
sách về cơ chế giải phóng mặt bằng. Đó là cho 

phép thí điểm tách nội dung giải phóng mặt 
bằng thành dự án riêng và tổ chức thực hiện 
độc lập để tạo quỹ đất thu hút, kêu gọi đầu tư 
vào các dự án chế biến nông, lâm, thủy sản. 
Kinh phí giải phóng mặt bằng do ngân sách 
tỉnh đảm bảo. Nhà đầu tư có đủ điều kiện thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến 
nông, lâm, thủy sản được Nhà nước cho thuê 
đất đã giải phóng mặt bằng có trách nhiệm 
thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo 
quy định hiện hành. Như vậy sẽ đáp ứng được 
mục tiêu: Phát triển nông nghiệp hàng hóa là 
phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; phát triển 
các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 
trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi 
đối với những sản phẩm chủ lực, thu hút đầu 
tư trong lĩnh vực chế biến nông sản theo công 
nghệ hiện đại, bền vững. 

 Trước đòi hỏi thực tiễn của kinh tế thị 
trường, nền kinh tế nông nghiệp của tỉnh phải 
vận hành theo co cấu kinh tế nông nghiệp 
hàng hóa. Nó sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho 
các sản phẩm nông nghiệp lớn hơn hẳn so 
với kinh tế sản xuất nông nghiệp có tính chất 
tự cấp, tự túc. Kinh tế hàng hóa nông nghiệp 
thể hiện sự ưu việt, tiến bộ và khả năng đáp 
ứng nhiều nhu cầu của thị trường một cách linh 
hoạt và bền vững, đem lại nhiều lợi ích cho xã 
hội và người nông dân. Vì vậy, xây dựng nền 
nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả 
và bền vững, có năng suất, chất lượng cạnh 
tranh cao vẫn là một trong những mục tiêu 
tổng quát và lâu dài của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

              N.Q

ĐƯA CHÍNH SÁCH...  
(Tiếp theo trang 37)



BẢN TIN ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Số 15 41

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Thường 
trực HĐND tỉnh đã có văn bản số 200/HĐND-
TT ngày 27/7/2021, số 219/BC-HĐND ngày 
10/8/2021, 222/BC-HĐND ngày 23/8/2021 gửi 
UBND tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các 
ngành chức năng xem xét giải quyết và báo cáo 
kết quả giải quyết tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh 
khoá XV. Bản tin Đại biểu nhân dân tỉnh Lào Cai 
trích đăng các nội dung cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn phản 
ánh: Hiện nay, xã Nậm Mả có một số diện tích 
đất quy hoạch để xây dựng nhà máy thủy điện 
Ngòi Mả nhưng qua mấy năm dự án vẫn chưa 
thi công gây lãng phí đất để sản xuất. Cử tri đề 
nghị nếu như dự án chưa hoặc không thi công 
nữa thì cho phép người dân sản xuất và phát 
triển kinh tế trên mảnh đất đó để tránh lãng phí.

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

trường, Sở Công Thương nghiên cứu, trả lời 
như sau:

Dự án Thủy điện Nậm Mả được Bộ Công 
Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện 
vừa và nhỏ tại Quyết định số 4943/QĐ-BCT 
ngày 27/12/2018. Hiện nay, chủ đầu tư (Công ty 
TNHH năng lượng Võ Lao) mới đang thực hiện 
các thủ tục trình UBND tỉnh Lào Cai xem xét, 
quyết định chủ trương đầu tư. 

Vì vậy, chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ 
tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư để xây dựng Thủy điện. Do vậy, các hộ gia 
đình trong phạm vi quy hoạch dự án vẫn được 
canh tác, sản xuất sử dụng đất đúng mục đích 
để phát triển kinh tế.

2. Cử tri Bản Trang, xã Điện Quan, huyện 
Bảo Yên tiếp tục phản ánh: Hiện nay còn 03 hộ 
dân bị ảnh hưởng do vận hành Nhà máy thủy 
điện Vĩnh Hà (nằm ngoại phạm vi GPMB của dự 
án) vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó 
có hộ nền nhà bị lún, nứt do quá trình bị ngập 
úng khi Thủy điện dâng nước và có nguy cơ sạt 
lở gần, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của gia 
đình đã nhiều năm nay. Cử tri đề nghị tỉnh xem 
xét, chỉ đạo Công ty giải quyết dứt điểm để tháo 
gỡ khó khăn, giảm bức xúc và đem lại niềm tin 
trong nhân dân.

Ý kiến của UBND tỉnh
UBND tỉnh giao UBND huyện Bảo Yên 

nghiên cứu, trả lời như sau:
- Đối với 03 hộ gia đình gồm: Trương Văn 

Hổn, Vàng A Trống, Đặng Văn Đông, nằm 
ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án 
thủy điện Vĩnh Hà; tuy nhiên, sau khi tích nước 
vận hành nhà máy có ảnh hưởng đến vị trí nhà 
ở của hộ gia đình (nhà ở sát mực nước dâng 
bình thường của lòng hồ, tiềm ẩn nguy cơ ngập 
lụt vào mùa lũ). Nội dung trên, UBND tỉnh, Sở 
Công Thương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại 
huyện nhiệm kỳ 2016-2021, UBND huyện đã 
nhiều lần chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư và xây 
dựng thương mại quốc tế (ICT) là đơn vị chủ đầu 
tư nhà máy thủy điện Vĩnh Hà thực hiện các giải 
pháp khắc phục đối với các nội dung ảnh hưởng 
đối với 03 hộ gia đình trên. Tuy nhiên, qua rất 
nhiều lần làm việc, giữa Công ty và 03 hộ dân 
không thống nhất được mức kinh phí hỗ trợ 
cũng như phương án khắc phục (Biên bản làm 
việc ngày 16/12/2019, Biên bản làm việc ngày 
18/8/2020…); tại buổi làm việc ngày 11/8/2021, 
hộ ông Trương Văn Hổn đề nghị Công ty hỗ trợ 
120 triệu đồng, hộ ông Vàng A Trống đề nghị 
Công ty hỗ trợ 100 triệu đồng, hộ ông Đặng Văn 
Đông đề nghị Công ty hỗ trợ 65 triệu đồng, tuy 
nhiên tại buổi làm việc Công ty ICT không có 
mặt mà chỉ có đại diện nhà máy thủy điện Vĩnh 
Hà có mặt (đ/c Phó giám đốc nhà máy). Tại buổi 
làm việc đã thống nhất trường hợp giữa Công ty 
và các hộ gia đình không thống nhất được mức 
hỗ trợ, 03 hộ gia đình làm đơn khởi kiện nhà 
máy thủy điện Vĩnh Hà ra Tòa án dân sự để thụ 
lý giải quyết dứt điểm theo quy định.

3. Cử tri xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng đề 
nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh sớm chi trả tiền hỗ trợ khoan giếng cho các 
hộ dân khu Tái định cư thôn Cầu Xum, các hộ 
đã khoan giếng song đến nay chưa được nhận 
tiền hỗ trợ (20 triệu đồng/hộ). 

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

nghiên cứu, trả lời như sau:
Dự án SXDC tại thôn Cầu Xum, xã Thái 

Niên, huyện Bảo Thắng, được UBND tỉnh 

TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
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giao tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 
10/2/2015 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
công trình; Quyết định điều chỉnh số 4509/QĐ-
UBND ngày 11/12/2015; Quyết định điều chỉnh 
số 780/QĐ-UBND ngày 10/3/2017, trong đó, có 
bố trí sắp xếp 32 hộ + 3 lô dự phòng; các hạng 
mục công trình hạ tầng gồm: Cấp nước SH (hỗ 
trợ đào giếng nước 20 triệu đồng/hộ), điện SH, 
giao thông, san gạt mặt bằng, GPMB, nhà VH, 
trường học. Các hạng mục hạ tầng công trình 
đã thực hiện hoàn thành và đã bàn giao cho 
UBND xã Thái Niên, UBND huyện Bảo Thắng. 
UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án tại Quyết 
định số 2239/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, tổng 
số kinh phí còn thiếu các hạng mục xây dựng 
của dự án là: 2.457 triệu đồng (trong đó có tiền 
quyết toán hỗ trợ giếng khoan 32 hộ dân còn 
thiếu 640 triệu đồng và xây dựng cơ bản còn 
thiếu 1.817 triệu đồng). 

UBND tỉnh thành lập Tổ kiểm tra liên ngành, 
kiểm tra các dự án sắp xếp dân cư tập trung 
còn đang tiếp tục triển khai trên địa bàn tỉnh (tại 
Quyết định 1769/QĐ-UBND ngày 27/5/2021); 
ngày 09/7/2021 có báo cáo số 364/BC-TKT 
ngày 09/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ 
phó Tổ kiểm tra về báo cáo tình hình thực hiện 
các dự án sắp xếp dân cư tập trung đang thực 
hiện còn dang dở năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai; trong đó, Tổ kiểm tra đề nghị Sở Tài 
chính tham mưu UBND tỉnh bố trí phần vốn còn 
thiếu 2.457 triệu đồng để thanh toán dứt điểm 
cho Dự án trong năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tham mưu 
cân đối, bố trí vốn còn thiếu để thực hiện quyết 
toán dự án.

4. Cử tri xã Trịnh Tường: Phản ánh đoạn 
đường từ Mỏ tuyển đồng Sinh Quyền xã Cốc 
Mỳ đến đường rẽ vào UBND xã Nậm Chạc đã 
xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị bong 
tróc nhân dân đi lại gắp nhiều khó khăn, đề nghị 
tỉnh nâng cấp tuyến đường.

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

dựng nghiên cứu, trả lời như sau:
Đoạn tuyến từ Mỏ tuyển đồng Sinh Quyền, 

xã Cốc Mỳ đến đường rẽ vào UBND xã Nậm 

Chạc là đoạn tuyến thuộc Tỉnh lộ 156. Tại Văn 
bản số 2933/UBND-TH ngày 01/7/2021, UBND 
tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép 
đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 156 đoạn từ xã Bản 
Vược đến xã A Mú Sung dài 39km (trong đó 
có đoạn tuyến mà cử tri xã Trịnh Tường phản 
ánh) bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế 
giới trong Hợp phần đường thuộc Dự án xây 
dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 
phương (LRAMP). Trong thời gian chờ Chính 
phủ, các bộ, ngành liên quan và Ngân hàng Thế 
giới chấp thuận, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao 
thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có 
liên quan thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, 
bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường để đảm 
bảo đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân.

5. Cử tri xã Trịnh Tường: Phản ánh, ngầm 
tràn Tân Long xã Cốc Mỳ mỗi khi trời mưa lũ 
rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại; 
Hầu hết khi mưa to, người và phương tiện đều 
di chuyển qua đoạn đường tránh của xã Cốc 
Mỳ, đoạn đường nhỏ, đi lại hết sức khó khăn, đề 
nghị tỉnh xem xét sớm nâng cấp ngầm tràn Tân 
Long, để đảm bảo đi lại trong ngày mưa. 

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

dựng nghiên cứu, trả lời như sau:
Ngầm tràn Tân Long nằm tại Km23+650, 

Tỉnh lộ 156 đoạn Bản Vược - Trịnh Tường, đây 
là ngầm bằng bê tông dài khoảng 50m (ngầm 
ướt), hiện tại đã hư hỏng phần đường ngầm 
chính (dập vỡ bê tông), thường xuyên bị ngập 
bùn đất khi có mưa, gây ách tắc giao thông. Tiếp 
thu kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải 
- Xây dựng đã đề nghị các cấp có thẩm quyền 
cho phép lập chủ trương đầu tư xây dựng các 
cầu Bản Mạc, Trịnh Tường, Tân Long trên Tỉnh 
lộ 156 thuộc địa phận huyện Bát Xát để đáp ứng 
nhu cầu đi lại an toàn và thuận tiện cho nhân 
dân. Mặt khác, theo Quyết định số 1454/QĐ-
TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đoạn 
tuyến Tỉnh lộ 156 nêu trên được quy hoạch là 
Quốc lộ 4E. Theo quy định của Bộ Giao thông 
vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, tiêu 
chuẩn thiết kế đường ô tô (TCVN 4054:2005) 
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thì đối với các tuyến đường địa phương nâng cấp 
lên quốc lộ phải đáp ứng tiêu chí: đường cấp IV 
trở lên, các ngầm tràn, cầu tràn phải được nâng 
cấp thành cầu vĩnh cửu. Vì vậy, việc đầu tư xây 
dựng cầu để thay thế các vị trí ngầm tràn trên 
Tỉnh lộ 156 nêu trên là rất cần thiết, đáp ứng 
yêu cầu thực hiện quy hoạch, khắc phục được 
ùn tắc giao thông trong mùa mưa lũ, đảm bảo 
giao thông thông suốt bốn mùa đáp ứng mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng an ninh khu vực. Trong thời gian chờ triển 
khai, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tiếp tục 
chỉ đạo Nhà thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường 
thường xuyên kiểm tra, khơi thông dòng chảy để 
đảm bảo thoát nước, phối hợp với chính quyền 
địa phương trực gác và cắm biển cảnh báo chỉ 
dẫn trong mùa mưa lũ... để đảm bảo nhu cầu đi 
lại an toàn và thuận tiện cho nhân dân. 

6. Cử tri phường Duyên Hải, thành phố Lào 
Cai có ý kiến: Nhà Văn hóa khu dân cư tổ 3 
xuống cấp, điện tích nhỏ, không đủ để họp tổ. 

Đề nghị cho chuyển quỹ đất chợ Lục Cẩu thành 
đất xây dựng điểm văn hóa để làm nhà văn hóa 
đảm bảo diện tích, quy mô, phù hợp, phát triển 
lâu dài.

Ý kiến của UBND tỉnh
UBND tỉnh giao UBND thành phố Lào Cai 

nghiên cứu, trả lời như sau:
Ngày 13/8/2020, UBND phường Duyên 

Hải đã có Tờ trình số 31/TTr-UBND về việc 
đề nghị điều chỉnh quy hoạch Chợ Lục Cẩu 
tại tổ 3 phường Duyên Hải sang làm điểm văn 
hóa Khu dân cư. Đến ngày 27/7/2021, UBND 
thành phố đã ban hành Quyết định số 3182/
QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
và kế hoạch nhà thầu thi công công trình: Nhà 
văn hóa Làng Đen phường Duyên Hải tại vị trí 
Chợ Lục Cẩu cũ. Đến ngày 25/8/2021, UBND 
phường đã vận động các hộ kinh doanh trong 
chợ tháo dỡ gian hàng bàn giao lại UBND 
phường khởi công xây dựng.

(Kỳ sau đăng tiếp)

quan chủ trì soạn thảo có văn bản gửi Sở Tư 
pháp thẩm định.

(3) Sở Tư pháp thực hiện việc thẩm định 
theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Ban hành VBQPPL.

(4) Xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 
Cơ quan trình nghị quyết thực hiện xin ý kiến 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nghị 
quyết có nội dung cần phải xin ý kiến Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định tại Quy chế 
số 01-QC/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy 
Lào Cai về Quy chế làm việc của Ban chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 
2020 - 2025.

Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, cơ quan trình nghị quyết có trách 
nhiệm giải trình rõ các nội dung Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong Tờ trình trình 
HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

(5) Thẩm tra dự thảo nghị quyết của 
HĐND tỉnh:

Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phải 
được Ban của HĐND tỉnh thẩm tra trước khi 
trình HĐND tỉnh. Nội dung thẩm tra theo Điều 
124 của Luật Ban hành VBQPPL và khoản 
38, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Ban hành VBQPPL.

(6) Xem xét, thông qua dự thảo nghị 
quyết: HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự 
thảo nghị quyết của HĐND tỉnh theo Điều 
126 của Luật Ban hành VBQPPL.

Việc thực hiện nghiêm túc của các cơ 
quan theo quy trình xây dựng và ban hành 
nghị quyết sẽ góp phần tích cực trong công 
tác hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng 
công tác quản lý và điều hành của các cơ 
quan Nhà nước tại địa phương đồng thời góp 
phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các 
Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

N.T.T

Đảm bảo thực hiện...
(Tiếp theo trang 12)
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NGHỊ QUYẾT MỚI BAN HÀNH

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

- Nghị quyết số 32/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 về điều chỉnh, bổ sung nội dung 
kỳ họp thường lệ năm 2021;

- Nghị quyết số 33/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh 
nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Nghị quyết số 34/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung 
Ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 
XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Nghị quyết số 35/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 phê chuẩn kết quả thỏa thuận 
của Thường trực Hội đồng nhân dân với Uỷ 
ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 02 kỳ 
họp Hội đồng nhân dân;

- Nghị quyết số 36/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2022 tỉnh Lào Cai; 

- Nghị quyết số 37/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 phê duyệt tạm thời số lượng người 
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 
hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào 
Cai năm 2022; 

- Nghị quyết số 38/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 thành lập Sở Du lịch tỉnh Lào Cai 
và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Lào Cai thành Sở Văn hóa và Thể thao 
tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 39/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách 
Nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2020;

- Nghị quyết số 40/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 về việc thành lập, giải thể, sáp 
nhập đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 
Bảo Thắng, Bát Xát, Si Ma Cai và thị xã Sa Pa;

- Nghị quyết số 41/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 danh mục các dự án cần thu hồi, 
chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích 
phát triền 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 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 42/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 về việc giao biên chế công chức 
trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 
nước tỉnh Lào Cai năm 2022; 

- Nghị quyết số 43/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2021-2025; 

- Nghị quyết số 44/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 về chủ trương đầu tư một số dự 
án trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Nghị quyết số 45/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 về kế hoạch vốn đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn 
ngân sách tỉnh Lào Cai; 

- Nghị quyết số 46/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 
2022 tỉnh Lào Cai; 

- Nghị quyết số 47/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường 
lệ và nội dung kỳ họp thường lệ của HĐND 
tỉnh năm 2022; 

- Nghị quyết số 48/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 về dự toán ngân sách địa phương 
tỉnh Lào Cai năm 2022; 

- Nghị quyết số 49/NQ - HĐND ngày 
07/12/2021 Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lào Cai

- Nghị quyết số 20/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 
9 của quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động 
của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai, 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/
NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 21/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 quy định số lượng, chế độ 
đối với Công an xã bán chuyên trách khi thực 
hiện Luật Công an Nhân dân năm 2018 trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 22/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 quy định chính sách hỗ trợ 
cán bộ công chức, viên chức nghỉ công tác 
theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ 
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chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025.

- Nghị quyết số 23/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND 
ngày 09/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về việc xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây 
dựng và phát triển tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 24/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị 
quyết  số 44/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi thực 
hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 25/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 quy định về số lượng, chế 
độ đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Nghị quyết số 26/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 sửa đổi một số Điều Quy 
định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 
06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 27/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ 
một số nội dung trong Bảng giá đất 5 năm 
(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 28/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 quy định về phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách 
ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào 
Cai giai đoạn 2022 - 2025;

- Nghị quyết số 29/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Nghị quyết số 24/2020/NQ-
HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào 
Cai ban hành Quy định khu vực nội thành, 
nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 
dân cư không được phép chăn nuôi và chính 
sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 
khu vực không được phép chăn nuôi trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 30/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 quy định nội dung, mức chi 
đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 
thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai;

-  Nghị quyết số 31/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 bãi bỏ Nghị quyết số 
17/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 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;

- Nghị quyết số 32/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số nội dung của Nghị quyết số 06/2019/
NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sử dụng ngân 
sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng 
Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh 
tế - xã hội tại các xã có tỷ lệ nghèo từ 40% 
trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 
2019-2025;

- Nghị quyết số 33/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 16 
Quy định kèm theo Nghị quyết số 26/2020/
NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh 
ban hành quy định một số chính sách khuyến 
khích phát triển nông nghịệp trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai; 

- Nghị quyết số 34/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 kéo dài thời gian và tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 
ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về việc quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ 
công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 
đoạn 2019 - 2020;

- Nghị quyết số 35/2021/NQ - HĐND 
ngày 08/12/2021 đặt tên đường, phố trên địa 
bàn huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai, tỉnh 
Lào Cai.

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 ba.

BBT
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Thư ban biên tập
Để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các hoạt động của các cơ quan và đại 

biểu dân cử, từ tháng 9 năm 2021 Bản tin “Hội đồng nhân dân” đổi tên thành Bản tin “Đại biểu 
nhân dân”. Bản tin đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực HĐND, Đoàn 
ĐBQH, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nội 
dung Bản tin ngày càng phong phú, nâng cao.

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

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

Ban biên tập Bản tin Đại biểu nhân dân xin thông báo tới các đồng chí và bạn đọc những 
nội dung chính Bản tin sẽ tập trung tuyên truyền trong năm 2022, như sau:

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

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

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

- Việc triển khai thực hiện các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết HĐND.
Tin, bài, ảnh xin gửi về địa chỉ: bantindbnd@laocai.gov.vn
Bản tin Đại biểu nhân dân - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai (Khối II, đại 

lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai).
Email: bantindbnd@laocai.gov.vn
Nhân dịp năm mới 2022, Ban biên tập xin kính chúc các đồng chí và bạn đọc luôn mạnh 

khoẻ, hạnh phúc và thành công!
B.B.T
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