
Phụ lục 
Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực,  

các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày       /6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

 

I. Khảo sát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 

2021 của Thường trực HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung và báo cáo 

như sau: 

1. Chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị 

chủ đầu tư rà soát các nguồn vốn, tiến độ, khối lượng thực hiện của các dự án 

đang thi công, nhu cầu khởi công mới để có phương án phân bổ, giao kế hoạch 
vốn cho phù hợp và kịp thời. Hạn chế tình trạng kéo dài thời gian thực hiện các 

dự án, hoặc gây nợ đọng xây dựng cơ bản, gây khó khăn cho đơn vị chủ đầu tư 
và nhà thầu thi công. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Về vấn đề giao vốn cho các dự án, UBND tỉnh luôn quán triệt, yêu cầu 

các đơn vị tham mưu phải bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên: (1) Thanh toán nợ các 

dự án theo quy định; (2) Bố trí vốn thu hồi ứng trước ngân sách; (3) Bố trí vốn 
cho các dự án chuyển tiếp; (4) Số vốn còn lại mới xem xét để khởi công mới các 

dự án theo quy định. Tuy nhiên thực tế triển khai thực hiện có một số chủ đầu 
tư, một số dự án vẫn để phát sinh nợ đọng XDCB. UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và rà soát bố trí vốn đảm bảo theo 

đúng thứ tự ưu tiên trên (UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện vấn đề này 
tại văn bản gần nhất là Công văn số 1852/UBND-TH ngày 04/5/2022).   

2. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

vốn; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng, thanh quyết toán vốn, 
không để xảy ra tình trạng nguồn vốn đầu tư của tỉnh hạn chế nhưng vốn giao 

cho dự án hết năm ngân sách vẫn không thanh toán được, phải chuyển nguồn 
sang năm sau. Trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu, cần xem xét kỹ để lựa chọn 

được nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cơ quan đơn vị. Trong 

thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
đầu tư xây dựng cơ bản. Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân vốn; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng, 
thanh quyết toán vốn, hạn chế không để xảy ra tình trạng nguồn vốn đầu tư của 
tỉnh phải chuyển nguồn sang năm sau. Trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu, phải 

xem xét kỹ để lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án đảm bảo chất 
lượng và tiến độ tho các quy định hiện hành. 
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3. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 
các dự án hoàn thành. Xem xét việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán 

dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cho Chủ tịch 
UBND cấp huyện để giảm tải khối lượng thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Về thẩm quyền phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định tại điểm b 
khoản 1, Điều 35, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/01/2021 của Chính 
phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công: 

“người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư là người có thẩm 
quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hoặc ủy quyền phê 

duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành”. Do đó, yêu cầu UBND cấp 
huyện báo cáo UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối 

với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh, trong đó đề 
xuất cụ thể tiêu chí, nguyên tắc của các dự án được ủy quyền. 

4. Chỉ đạo bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện Si Ma Cai 

để thực hiện dự án Chợ văn hóa Cán Cấu, phần ngân sách huyện phải đảm bảo 
để thực hiện dự án (10,2 tỷ đồng). 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 13/12/2021  
về việc bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện Si Ma Cai. Sở Tài 
chính căn cứ Quyết định số 4320/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã có Thông báo 

số 673/TB-STC ngày 15/12/2021 về bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 
huyện Si Ma Cai năm 2021 trong đó bổ sung để thực hiện dự án Chợ văn hoá 

Cán Cấu 10,2 tỷ đồng. 

5. UBND tỉnh có giải pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ.    

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh  đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án 

đã được phê duyệt trên địa bàn; làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ của các dự án; 
từ đó có phương án xử lý cụ thể cho từng dự án chậm tiến độ. Trong thời gian 

tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiểm 
tra giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, phát hiện 

tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời những dự án đầu tư có dấu hiệu vi phạm 
các quy định về đầu tư.  

II. Khảo sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 
của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Thường trực HĐND tỉnh.  

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động TBXH tổng hợp chung và báo cáo 
như sau: 
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1. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 
68/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản 

đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đảm bảo 

nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng. Kết quả, đến nay các chính sách hỗ trợ 
tiền mặt cho người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP đã hết thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành việc thẩm định, quyết 
định hỗ trợ. Kết quả, đã thực hiện hỗ trợ cho 36.393 đối tượng, kinh phí: 

23.278,837 triệu đồng. 

2. Chỉ đạo sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương hiểu đúng các 

nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 
và Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh, tránh mỗi 

địa phương hiểu một cách khác nhau nên việc triển khai còn lúng túng, chưa kịp 
thời. Trường hợp cần thiết, đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội để hỏi và thống nhất thực hiện. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 303/KH-UBND về việc triển khai 

Nghị quyết số 68/NQ-CP, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, hướng 
dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Căn cứ nhiệm vụ được 

giao, Sở Lao động - TBXH đã chủ động đề nghị Bộ Lao động - TBXH hướng 
dẫn thực hiện các nội dung còn vướng mắc; phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất thực hiện. Ngoài ra, UBND tỉnh 
thường xuyên tổ chức các cuộc làm việc trực tuyến, trực tiếp với các sở, ngành 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm đôn đốc tiến độ triển khai thực 
hiện, nắm bắt, giải đáp các khó khăn vướng mắc của địa phương trong triển khai 

thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. 

3. Nghiên cứu, xem xét có thể bổ sung thêm đối tượng là người lao động 
làm việc tại các khách sạn, Homestay gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 vào 

đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 về hỗ 
trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo 
quy định tại khoản 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ. Tại Quyết định này đã bổ sung 02 nhóm đối tượng được hỗ trợ, 
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trong đó có nhóm lao động làm việc tại các khách sạn, homestay trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai bị mất việc làm với định mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ theo quy 

định tại Điều 1, Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND 
tỉnh. 

III. Khảo sát về công tác chuẩn bị cho năm học 2021-2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung và báo cáo 

như sau: 

1. Để đảm bảo đội ngũ giáo viên cho năm học 2021-2022, đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, nghiên cứu chỉ đạo thực hiện hợp đồng giáo viên có trình độ cao 
đẳng một số môn thực sự cần thiết nếu chưa có giáo viên hợp đồng không thể 

đảm bảo được công tác dạy và học. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3599/UBND-NC ngày 04/8/2021 về việc 
hợp đồng giáo viên trong khi chờ tuyển dụng (thời gian kết thúc hợp đồng 

31/5/2022) theo đó, đối với một số môn chuyên biệt còn thiếu nguồn tuyển 
(Giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật) cấp Tiểu học, THCS, được 

hợp đồng giáo viên có trình độ áp dụng theo lộ trình thực hiện nâng trình độ 
chuẩn tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định 
lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non, 

Tiểu học, THCS. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 463/UBND-NC ngày 

09/02/2022 về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và 
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD 

ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngày 24/02/2022, Sở Nội vụ đã 
có Văn bản số 156/SNV-CCVC đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

căn cứ nhu cầu, số lượng người làm việc được giao của đơn vị, xem xét tiếp tục 
ký hợp đồng đối với những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định 

tại Điều 77 Luật Giáo dục 2005 nếu trước ngày 01/7/2020 các giáo viên này đã 
ký hợp đồng tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng có phương án, giải pháp bố trí kinh 
phí thực hiện mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ 

thông mới lớp 2, lớp 6 phù hợp với thực tế và đảm bảo chất lượng dạy và học.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Ngày 30/12/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành các Thông tư 
danh mục thiết bị dạy học tối thiểu các cấp học (Thông tư số 37/2021/TT-

BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 
38/2021/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung 

học cơ sở; Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy 
học tối thiểu cấp Trung học phổ thông). Tuy nhiên ngân sách Trung ương không 

cấp bổ sung kinh phí cho tỉnh Lào Cai để thực hiện nội dung này. 
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UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Thông báo số 103/TB-VPUBND tỉnh ngày 
10/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn bộ thiết bị dạy 
học, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022, trên cơ sở đó đề xuất UBND 

tỉnh cân đối kinh phí mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục.  

3. Tổ chức rà soát toàn bộ các điểm trường sau khi sáp ghép trên địa bàn 

tỉnh bàn giao cho các địa phương quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh để lãng 
phí. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND 

huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường, lớp sau khi sáp 
nhập không có nhu cầu sử dụng chuyển đổi mục đích sử dụng (Sở Giáo dục và 

Đào tạo đã báo cáo tại Văn bản số 472/BC-SGD&ĐT ngày 26/11/2021, theo đó 
toàn bộ các điểm trường không có nhu cầu sử dụng, UBND huyện, thị xã, thành 

phố đã chuyển đổi mục đích sử dụng đảm bảo quy định). 

4. Sớm chỉ đạo khắc phục tình trạng học sinh không có giấy khai sinh, để 

đảm bảo thủ tục hồ sơ và được hưởng các chính sách theo quy định do bố mẹ tảo 
hôn. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã có chỉ đạo và Sở Tư pháp đã có Văn bản số 358/STP-
HCBTTP ngày 17/5/2022 về việc tăng cường công tác đăng ký khai sinh cho trẻ 

em. 

IV. Khảo sát việc thực hiện mua sắm trang, thiết bị, vật tư y tế phục 

vụ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tổng hợp chung và báo cáo như sau: 

1. UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính chỉ 
đạo các doanh nghiệp cung ứng vật tư, trang thiết bị y tế công khai giá sát thực 

tế; thông báo danh sách các đơn vị cung cấp, thông tin liên hệ và giá của trang 
thiết bị y tế giống như đối với vật tư, sinh phẩm trong thời gian qua; đề nghị Bộ 

Tài chính trình Chính phủ bổ sung một số vật tư, trang thiết bị thiết yếu phục vụ 
công tác phòng chống dịch Covid-19 vào danh mục bình ổn giá hoặc công bố 
mức giá tối đa để thống nhất thực hiện trong phạm vi cả nước. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Hiện nay, việc cung ứng vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu mua 

sắm của các địa phương; các trang thiết bị y tế đều được công khai theo Nghị 
định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết 

bị y tế; đồng thời công khai giá bán, giá trúng thầu các trang thiết bị được đăng 
tải công khai giá trên trang web của Bộ Y tế 

(https://congkhaigiadmec.moh.gov.vn,    
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn). 

https://congkhaigiadmec.moh.gov.vn/
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
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2. Chỉ đạo Sở Y tế: Hàng năm, rà soát, đánh giá hiện trạng trang thiết bị 
tại các đơn vị trực thuộc, làm căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm và dự toán 

ngân sách. Trong đó ưu tiên đầu tư trang thiết bị đối với các bệnh viện chuyên 
ngành tuyến tỉnh, thay thế trang thiết bị đã cũ, hỏng để nâng cao năng lực khám 
chữa bệnh tại địa phương. Trong khi khả năng ngân sách chưa cân đối đủ nguồn 

để mua sắm, có thể thực hiện thí điểm cho phép các cơ sở y tế được thuê những 
trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Đôn 

đốc các đơn vị đã được giao dự toán mua sắm trang thiết bị y tế trong năm 2021 
đẩy nhanh tiến độ mua sắm theo đúng kế hoạch. Trong đó cần linh hoạt trong 

việc áp dụng các các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về 
đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của các bộ ngành Trung 

ương trong điều kiện có dịch bệnh hiện nay; xác định các gói thầu với quy mô 
hợp lý để phù hợp với năng lực cung ứng của nhiều nhà thầu. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Căn cứ Đề án số 07-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về bảo vệ, 

chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong 
tình hình mới giai đoạn 2021-2025. Để đảm bảo đầy đủ máy móc, trang thiết bị 

phù hợp với cơ sở vật chất, phù hợp với lộ trình tiến tới tự chủ chi thường xuyên 
của các đơn vị cũng như đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày một cao của 
nhân dân, ngày 12/10/2021 Sở Y tế có Văn bản số 2199/SYT-KHTC về việc rà 

soát, đề xuất danh mục mua sắm máy móc, trang thiết bị giai đoạn 2022-2025 
gửi các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đánh giá thực trạng về trang thiết bị của 

ngành y tế và đề xuất của các đơn vị, Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh rà soát đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết 

bị cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025 
tại Văn bản số 2886/STC-TCHCSN ngày 29/12/2021. Ngày 13/5/2022, Sở Y tế 

đã có Tờ trình số 137/TTr-SYT gửi Sở Tài chính và UBND tỉnh về việc phê 
duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022, giai đoạn 2023-2025 (hiện tại Sở Tài chính 
đang thẩm định). 

Đối với việc thuê tài sản: Thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND 
ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết 
định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên đối với lĩnh vực y tế hiện 
đang chờ Bộ Y tế tham mưu ban hành Nghị định riêng về thuê tài sản. 

3. Có giải pháp khắc phục những vướng mắc về thẩm định giá. Xem xét 
lại việc phân cấp thẩm quyền thẩm định giá cho thủ trưởng các đơn vị dự toán, 

đảm bảo phù hợp với năng lực chuyên môn của các đơn vị. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về thẩm định giá tài sản nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hiệu lực từ ngày 15/8/2021; theo quy định này 
đối với các hồ sơ thẩm định giá đã đủ điều kiện để thẩm định giá, được cơ quan 
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thẩm định giá nhà nước tiếp nhận trước thời điểm Quyết định số 41/2021/QĐ-
UBND có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quyết định số 98/2014/QĐ-

UBND và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND. Tuy nhiên do khó khăn trong việc 
thẩm định giá, Sở Tài chính không thẩm định giá vật tư, hàng hóa của một số 
đơn vị y tế tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi) trong năm 

2021 nên đơn vị phải chỉ định thầu các gói thầu nhỏ để đáp ứng nhu cầu tối thiểu 
trong công tác khám chữa bệnh. 

Năm 2022, việc phân cấp về thẩm định giá tiếp tục gặp nhiều khó khăn, 
các đơn vị y tế không thẩm định được giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm nên không 

đấu thầu mua sắm, các bệnh viện đều trong tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai không có công ty dịch vụ thẩm định giá do 

nhiều năm nay nhiệm vụ này Sở Tài chính thực hiện. Các công ty dịch vụ thẩm 
định có giá cao thấp khác nhau đối với hàng hóa, tài sản có cùng Model, cấu 

hình, hầu hết chỉ áp dụng phương pháp so sánh nên chưa đảm bảo đúng quy 
định,… vướng mắc cho cơ quan cơ thẩm quyền khi phê duyệt dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Việc phân cấp cho đơn vị dự toán cấp I là các sở ngành được giao quản lý 

tài chính các đơn vị trực thuộc chưa phù hợp: Tại mục b, khoản 3, Điều 6 của 
Quyết định số 41/QĐ-UBND về thẩm quyền của Hội đồng thẩm định giá tài sản 
nhà nước, trong đó quy định về Hội đồng thẩm định giá cấp huyện. Các đơn vị 

dự toán ngân sách tỉnh là đơn vị dự toán cấp I quản lý tài chính theo ngành… 
thực hiện thẩm định giá tài sản mua sắm có giá trị đơn chiếc từ 500 triệu đồng 

trở lên đến dưới 1.000 triệu đồng và lô tài sản của một lần mua có tổng giá trị từ 
500 triệu đồng trở lên đến dưới 1.000 triệu đồng. 

Tại khoản c và d, mục 1, Điều 28 của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 
06/8/2013 của Chính phủ không quy định thành phần Hội đồng thẩm định giá 

cho đơn vị dự toán cấp I mà chỉ quy định Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp 
tỉnh, cấp huyện và Hội đồng thẩm định giá tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

(sau đây gọi chung là đơn vị) được giao mua, bán, quản lý và sử dụng tài sản.  

Như vậy, theo các quy định của Chính phủ thì đơn vị dự toán cấp I quản 

lý tài chính theo ngành không được thành lập Hội đồng thẩm định giá để thẩm 
định giá tài sản, hàng hóa cho các đơn vị trực thuộc.  

4. Xem xét phương án mua sắm tập trung đối với những máy móc, thiết 

bị, vật tư y tế cùng chủng loại cần trang bị cho nhiều đơn vị để giảm bớt chi phí 
thẩm định giá, giảm bớt thời gian thực hiện các bước mua sắm của nhiều đơn vị.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Thực hiện Báo  cáo số 383/BC-TTCP  ngày  31/12/2021  của Thanh  tra 

Chính phủ về báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử 
dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa 

bệnh; Kết luận số 10/KL-TT ngày 12/5/2020 của Thanh tra tỉnh Kết luận thanh 
tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y 

tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 
tại Văn bản số 2379/UBND-VX ngày 29/5/2020 về việc thực hiện Kết luận 
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Thanh tra. Sở Y tế đã có Tờ trình số 139/TTr-SYT ngày 13/5/2022 gửi Sở Tài 
chính về việc đề nghị tham mưu ban hành danh mục hóa chất, vật tư y tế mua 

sắm tập trung cho các cơ sở y tế tỉnh Lào Cai và Tờ trình số 140/TTr-SYT ngày 
16/5/2022 xin chủ trương giao nhiệm vụ mua sắm tập trung hóa chất, vật tư y tế 
cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó Sở Y tế đề nghị xem xét, 

giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính 
tỉnh Lào Cai (Tổng số 96 danh mục, trong đó: Hóa chất dùng chung 05 danh 

mục; Hóa chất được điều chỉnh theo quy định về trang thiết bị y tế của Chính 
phủ 28 danh mục; Vật tư y tế 63 danh mục). Hiện tại, Sở Tài chính đang tổng 

hợp trình UBND tỉnh. 

5. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm 

tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện mua sắm trang thiết bị khu vực điều trị 
bệnh nhân Covid-19 nhẹ và máy thở để chủ động trong công tác phòng chống 

dịch bệnh.     

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Để đáp ứng điều kiện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, thực hiện 
Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu 
vực điều trị người bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phê 
duyệt và cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị đáp ứng công tác phòng chống dịch 

tại các cơ sở y tế, đảm bảo các Bệnh viện tuyến huyện, thị xã đáp ứng điều trị 
bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ trung bình, nặng. Hiện nay các bệnh viện 
tuyến huyện, thị xã và Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Sản nhi đã thực hiện 

xong mua sắm, lắp đặt và vận hành sử dụng các trang thiết bị (Máy thở chức 
năng cao, máy thở xâm nhập và không xâm nhập, máy thở xách tay, hệ thống ô 

xy dòng cao HFNO, máy chụp X quang di động, máy siêu âm, máy theo dõi 
bệnh nhân...). 

V. Giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-
HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của 
Thường trực HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp chung và báo 

cáo như sau: 

* Đối với UBND tỉnh: 

1. Đề nghị UBND tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu mục 
tiêu và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào 

Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 
26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, trường hợp cần thiết phải quy 

định chính sách đặc thù của địa phương để thực hiện thì dự thảo bổ sung một số 
điều, khoản của Nghị quyết số 26 cho phù hợp, trình HĐND tỉnh ban hành. 
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2. Đề nghị UBND tỉnh sửa đổi Công văn số 603/UBND-NLN ngày 
23/02/2021 của UBND tỉnh theo tinh thần hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng 

nhưng đơn giản thủ tục hành chính, giúp các tổ chức, cá nhân dễ hiểu, dễ tiếp 
cận chính sách, trong đó cần xem xét một số nội dung như sau:  

- Bỏ những quy định về điều kiện, hồ sơ, biểu mẫu không phù hợp với 

Nghị quyết số 26, hoặc không cần thiết, ví dụ: Điều kiện là tri thức trẻ đối với hỗ 
trợ HTX; hồ sơ là quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo tổng mức 

đầu tư đối với hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; yêu cầu có 
nhân viên kỹ thuật đối với các dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi;... 

- Bỏ những bước quy định về trình tự không cần thiết như: Xin ý kiến các 
sở chuyên ngành đối với những quyết định thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

huyện. 

- Đối với những dự án đã có trong danh mục dự án khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn do UBND tỉnh quyết định thì thực 
hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp không phải trình UBND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư; doanh nghiệp tự phê duyệt dự án đầu tư để thực hiện và 
đề nghị hỗ trợ sau khi dự án hoàn thành.  

- Đối với hỗ trợ sản xuất giống vật nuôi, cần hướng dẫn rõ quy mô nuôi 

tập trung thường xuyên từ 100 con trở lên là số lượng trâu, bò và lợn nái sinh 
sản nuôi thực tế chứ không phải quy mô chuồng trại.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

(1) Đối với nội dung về ban hành Nghị quyết và Văn bản sửa đổi Văn bản 

số 603/UBND-NLN: 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh 
Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 13/01/2021. Đồng thời, UBND tỉnh đã trình 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về 

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 sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Nghị quyết số 

33). Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh theo Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 33 đã đảm bảo đủ cơ chế, chính sách 

để triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo 
Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Để triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 33 được đồng bộ, 

tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân dễ tiếp cận thực hiện và được thụ hưởng 
chính sách theo quy định, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1136/UBND-

NLN ngày 24/3/2022 (thay thế Văn bản số 603/UBND-NLN ngày 23/02/2021). 
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Theo đó, hướng dẫn đã tiếp thu các ý kiến theo kết luận của Đoàn giám sát 
chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh, trong đó đã bỏ 

những quy định về điều kiện, hồ sơ, biểu mẫu không phù hợp với Nghị quyết số 
26 hoặc không cần thiết. Hướng dẫn đã giảm từ trên 100 trang xuống còn 25 
trang (8 trang phần lời và 17 trang phần phụ biểu/biểu mẫu) giảm từ 32 mẫu 

biểu còn 5 mẫu biểu. Đồng thời, hướng dẫn đã phân theo 04 nhóm chính sách 
(nhóm chung, nhóm chính sách hỗ trợ sản xuất, nhóm chính sách hỗ trợ chứng 

nhận các tiêu chuẩn, nhóm chính sách hỗ trợ xây dựng các công trình), trong đó 
các yêu cầu về hồ sơ, các bước thực hiện, nội dung, mức hỗ trợ, cơ quan chủ trì 

thực hiện được đưa vào phần bảng biểu để cho các cá nhân dễ tra cứu, thực hiện.  

(2) Đối với nội dung: Hỗ trợ sản xuất giống vật nuôi, cần hướng dẫn rõ 

quy mô nuôi tập trung thường xuyên từ 100 con trở lên là số lượng trâu, bò và 
lợn nái sinh sản nuôi thực tế chứ không phải quy mô chuồng trại.  

Quy định về điều kiện quy mô chăn nuôi (trâu, bò, lợn) đã được quy định 
chi tiết tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND  

ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể: (i) Tại điểm b, khoản 1, Điều 17, có 
quy định “….quy mô chăn nuôi tập trung thường xuyên từ 100 con trâu bò sinh 

sản trở lên”. (ii) Tại điểm b, khoản 1, Điều 17, có quy định “….quy mô chăn 
nuôi tập trung thường xuyên từ 100 con lợn nái sinh sản trở lên”.  

3. Đối với đất đai - tư liệu chính để sản xuất nông nghiệp, đề nghị UBND 

tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
khẩn trương hoàn thành dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ 

sở dữ liệu đất đai, kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 
cho người dân và làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi cần thiết 

để làm cơ sở cho việc tập trung đất đai cũng như thực hiện các dự án sản xuất 
nông nghiệp quy mô lớn; kịp thời cập nhật, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Báo cáo số 56/BC-STNMT ngày 

29/3/2022 báo cáo tổng kết dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ 
liệu quản lý đất đai (Dự án Tổng thể) tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ khoản 2, Điều 59; khoản 2, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy 

định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc 

UBND cấp huyện, do vậy UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện hàng năm cần 
xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch về việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu để giám sát 

việc tổ chức thực hiện.  

Căn cứ khoản 2, Điều 42 Luật Đất đai năm 2013 quy định UBND cấp 

huyện có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, vì 
vậy đối với các dự án có sử dụng đất thì cơ quan Chủ đầu tư cần chủ động liên 

hệ phối hợp với UBND cấp huyện để bổ sung vào quy hoạch (nếu có), đăng ký 
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kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ để thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất.  

* Đối với các sở ngành, các địa phương, đơn vị chủ đầu tư: 

1. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố trong việc xác định nhu cầu, bố trí dự toán kinh phí 

thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 26 ngay từ đầu năm để các đơn vị, địa 
phương chủ động thực hiện đúng mùa vụ, đảm bảo tính hiệu quả của các chính 

sách hỗ trợ. Trong đó, cần lồng ghép các nguồn vốn một cách hợp lý, ưu tiên 
vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn các sự nghiệp ngân sách tỉnh để thực 

hiện các chính sách do HĐND tỉnh đã ban hành. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tại Điều 20 Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của 
HĐND tỉnh về ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lao Cai; trong đó quy định xây dựng kế hoạch, phân bổ 
kinh phí hàng năm cùng với thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm sau. Tuy nhiên, việc ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu qua ngân sách cấp 
huyện để thực hiện các chính sách nói chung và chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND nói riêng phải được 
thực hiện trên cơ sở cấp huyện cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy 
định, nếu đến thời điểm lập dự toán hàng năm, các cơ quan cấp huyện không 

cung cấp đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ các nội dung theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-
HĐND thì Sở Tài chính không có đủ cơ sở để thẩm định, tổng hợp, trình cấp có 

thẩm quyền bổ sung dự toán ngay từ đầu năm. Trong năm, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh liên quan 

kiểm tra, thẩm định và tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bổ sung 
kinh phí cho cấp huyện khi cấp huyện cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu nghiệm thu 

theo quy định. 

Đối với sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ để 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để thực hiện 
các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh liên quan rà soát, đề 
xuất các nội dung thực hiện đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 
số 107/TB-VPUBND ngày 12/5/2022 về kết luận của Thường trực UBND tỉnh 

tại cuộc họp về nội dung, nhiệm vụ và dự kiến phương án sử dụng nguồn kinh 
phí sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025. 

VI. Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp tổng hợp chung và báo cáo như sau: 

1. Xem xét vào thời điểm và điều kiện phù hợp ban hành NQ mới thay thế 
NQ 44/2016/NQ-HĐND để đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, trong đó, chú trọng nội 
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dung: nâng mức chi thù lao cho hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ việc hòa giải 
ở cơ sở từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/vụ việc/tổ hòa giải (theo mức tối đa 

của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP) vì mức chi hiện tại theo 
quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND không còn phù 
hợp với thực tế hiện nay. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND, trong đó điều chỉnh 
mức chi thù lao cho hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải từ 100.000 

đồng lên 200.000 đồng. Đây là mức tối đa được quy định tại khoản 19 Điều 4 
Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTP-BTC. Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh 

đã ban hành Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 
44/2016/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai “1. Chi thù lao cho hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa 
giải là 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải”. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022.  

2. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong chỉ 

đạo hoạt động của các tổ hoà giải thông qua các cơ quan chuyên môn có liên 
quan và UBND các cấp. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022, căn cứ 
Luật Hòa giải ở cơ sở; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/01/2022 phối hợp 

hoạt động giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, 
giai đoạn 2022-2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; UBND tỉnh 

giao Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản số 
6205/UBND-NC ngày 29/12/2021 về việc triển khai thực hiện công tác hòa giải 

ở cơ sở năm 2022. Trong đó, có nội dung đề nghị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường tham gia quản lý nhà nước về 

hoà giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, huy động 
nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; giám sát việc thực hiện pháp 

luật về hoà giải ở cơ sở; phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp tăng cường phổ 
biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối 
với công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức tổ hòa giải và nâng cao 

hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện 
cho thành viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

Ngày 06/01/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã ban hành 
Văn bản số 985/MTTQ-BTT về việc tăng cường công tác quản lý hòa giải ở cơ 

sở. 

3. Chỉ đạo Sở Tư pháp đẩy mạnh hơn nữa bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng 

hòa giải cho đội ngũ quản lý nhà nước về hòa giải và hòa giải viên; đẩy mạnh 
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hòa giải, vụ việc hòa giải; thường 

xuyên cung cấp tài liệu cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên; tổ chức 
các hội thi hòa giải viên giỏi ở cơ sở, tổ chức mô hình hòa giải điểm...; chủ 
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động, tích cực trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 
12/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án ‘‘Nâng cao năng lực đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022’’ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND 
cấp huyện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho các 
hòa giải viên ở cơ sở. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn tỉnh năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 (Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/01/2022) trong 
đó có nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND, tập trung vào 

việc tổ chức các hoạt động tập huấn cho Tập huấn viên hòa giải cấp huyện; cập 
nhật kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho cán bộ, công chức 

cấp xã, hòa giải viên ở sở (tính đến ngày 13/5/2022, Sở Tư pháp đã thực hiện 
được 01 lớp tập huấn cho tập huấn viên và 8 lớp tổ chức tại cấp huyện và 10 lớp 

tại 10 xã được chọn là đơn vị do Sở Tư pháp trực tiếp chỉ đạo điểm, đạt 100% kế 
hoạch); còn 02 lớp cấp huyện (thành phố Lào Cai và huyện Bảo Yên dự kiến tổ 

chức trong thời gian tới) là đạt 100% kế hoạch năm. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban 
hành kế hoạch tổng kết Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư 
pháp, yêu cầu Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Phòng Tư 

pháp tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường phối 
hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp triển khai việc tổng kết Đề án; chú 

trọng công tác hướng dẫn, động viên các tổ hòa giải ở cơ sở tích cực tham gia 
hòa giải các vụ việc thuộc phạm vi hòa giải theo Luật Hòa giải ở cơ sở xảy ra tại 

địa phương, đảm bảo các chế độ cho hòa giải viên theo quy định. 

4. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã phân bổ kinh phí ngay từ 

đầu năm cho UBND xã, phường, thị trấn để thực hiện các nội dung chi theo 
Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND.      

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể trong Văn bản số 6205/UBND-NC ngày 
29/12/2021, trong đó giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ 

trợ từ nguồn ngân sách tỉnh cho công tác hoà giải ở cơ sở năm 2022, đảm bảo 
nội dung, định mức chi quy định tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 

18/7/2016 của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

HĐND tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 
18/7/2016 về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND và hoạt 
động của các tổ hòa giải ở cơ sở ngay từ đầu năm 2022.             
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VII. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công 
tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên 

địa bàn tỉnh của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương tổng hợp chung và báo cáo như 
sau: 

1. Sớm triển khai quy hoạch Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành 
theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 31/8/2020 của Chính phủ, nhằm khép kín 

khu vực cửa khẩu, thuận lợi cho quá trình kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các 
lực lượng chức năng tại cửa khẩu. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

(1) Tình hình triển khai thiết lập hệ thống Barie kiểm soát, biển báo khu 

vực cửa khẩu, hàng rào bao quanh bảo vệ, phân định ranh giới giữa khu vực 
CKQT và các khu vực khác:  

- Về hệ thống Barie kiểm soát tại các khu vực cửa khẩu quốc tế: Ngày 
15/6/2021, UBND tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh phối hợp với Cục Cửa khẩu/Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ 
chức khảo sát thực địa tại các khu vực Cửa khẩu quốc tế (CKQT) trên địa bàn 

tỉnh, xác định vị trí, phương án thiết lập hệ thống Barie kiểm soát theo phạm vi, 
ranh giới khu vực cửa khẩu được Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, do tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc Tổng Cục đường bộ/Bộ Giao 

thông vận tải chưa hoàn thành thủ tục bàn giao đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
(từ Km262+415 đến Km262+815 thuộc phạm vi khu vực CKQT đường bộ số II 

Kim Thành) cho tỉnh Lào Cai quản lý, khai thác nên Bộ Tư lệnh BĐBP đã lùi 
thời gian thi công lắp đặt hệ thống Barie kiểm soát tại các khu vực CKQT Lào 

Cai (dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong Quý III năm 2022).  

- Về hệ thống biển báo khu vực cửa khẩu, hàng rào bao quanh bảo vệ, 

phân định ranh giới giữa khu vực CKQT và các khu vực khác: Ngày 28/3/2022, 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND giao nhiệm vụ nghiên 

cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình năm 2022; trong đó có 
Công trình: “Thiết lập hệ thống Biển báo khu vực cửa khẩu, Hàng rào phân định 

ranh giới và cột đèn cao áp chiếu sáng bảo vệ tại các khu vực CKQT trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai”. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh hồ 

sơ, thủ tục liên quan đến công trình.  

(2) Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế 

đường bộ số II Kim Thành phục vụ quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu:  

- Dự án xây dựng bãi đỗ xe xuất khẩu KB2: Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-

HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án với 
tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng (Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 28/4/2022). 

- Dự án Bãi đỗ xe xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực cửa khẩu quốc 
tế đường bộ số II Kim Thành: UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý khu kinh tế lập 
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báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gửi Sở Giao thông vận tải - Xây 
dựng thẩm định. 

2. Quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của Đội QLTT số 
3 (địa bàn huyện Bắc Hà); hỗ trợ kinh phí xây kho riêng để bảo quản tang vật 
tạm giữ, tịch thu do các lực lượng chức năng xử lý, bắt giữ. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Về việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của Đội QLTT số 3 

(địa bàn huyện Bắc Hà) và hỗ trợ kinh phí xây kho riêng để bảo quản tang vật 
tạm giữ, tịch thu do các lực lượng chức năng xử lý, bắt giữ: Đến nay Cục QLTT 

tỉnh chưa có đề xuất cụ thể nên UBND tỉnh chưa có cơ sở để xem xét. 

3. Chỉ đạo cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, sớm ban hành Quy 

chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã giao Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban 
Chỉ đạo 389 tỉnh) xây dựng xong dự thảo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ 

phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai (sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp theo Quyết định số 4723/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai) để xin ý kiến của các Cơ quan thành 
3 viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến sẽ 

hoàn thành trong tháng 6/2022. 

VIII. Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất 

và chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tổng hợp chung và báo cáo như sau: 

* Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Tài chính (04 kiến nghị) 

1. Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ bãi bỏ hoặc sửa đổi 
Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất để đảm bảo 
phù hợp với Luật Đất đai 2013, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật 
Đầu tư công 2019. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 20/VPCP-

KTTH ngày 02/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Bộ Tài chính đã dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2010/QĐ-
TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế mẫu về 

quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Hiện 
dự thảo đang trong quá trình hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
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Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 
40/2010/QĐ-TTg, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Quỹ Phát 

triển đất và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý thuế, trong đó xem xét giảm thời gian hoàn thành việc nộp tiền 
thuê đất tiền sử dụng đất chậm nhất là 60 ngày, trường hợp đặc biệt có thể kéo 

dài nhưng phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính 
thanh khoản, ràng buộc trách nhiệm cao hơn của các tổ chức, cá nhân trong thực 

hiện nghĩa vụ tài chính về đất. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó hướng dẫn thời 

hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như sau:  

“Điều 18:… 

3. Tiền thuê đất, thuê mặt nước 

b) Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả 

thời gian thuê: 

b.1) Thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước lần đầu: 

Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, 

thuê mặt nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê 
mặt nước theo thông báo; 

Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, 
thuê mặt nước, người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê 

mặt nước còn lại theo thông báo. 

b.2) Thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hồ sơ khai điều 

chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế. 

4. Tiền sử dụng đất 

a) Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử 
dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. 

b) Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử 
dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông 
báo. 

c) Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng 
đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong 

trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ 
ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số 

tiền sử dụng đất còn nợ….”. 

Theo quy định trên, thời hạn nộp tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê 

và thời hạn nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan 
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thuế ban hành thông báo và không xác định thời hạn tối thiểu phải nộp. Như vậy 
tùy từng trường hợp cụ thể UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quy định 

thời hạn thấp hơn thời hạn 90 ngày là phù hợp với quy định. Do đó, không đề 
nghị sửa đổi nội dung này. 

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: 

“Điều 19. Gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc biệt 

Trong từng thời kỳ nhất định, khi đối tượng, ngành, nghề kinh doanh gặp 
khó khăn đặc biệt thì Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan 

trình Chính phủ quy định đối tượng, loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân 
sách nhà nước, thời gian, trình tự thủ tục, thẩm quyền, hồ sơ gia hạn nộp thuế. 

Việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà 
nước đã được Quốc hội quyết định”. 

Căn cứ vào quy định trên, Chính phủ chỉ quy định gia hạn nộp thuế trong 
trường hợp gặp khó khăn đặc biệt. Việc gia hạn nộp thuế không được quy định 

đối với từng trường hợp cá biệt nên đối với kiến nghị “trường hợp đặc biệt có 
thể kéo dài nhưng phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền” là chưa 

phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế. Do đó, đề nghị không sửa đổi nội 
dung này. 

3. Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường 

nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT, trong đó bãi bỏ 
quy định nộp tiền chậm nộp tại Điều 15 cho phù hợp với Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; trình Chính phủ sửa đổi 
khoản 4 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, 

quy định rõ đối với các trường hợp vi phạm luật đất đai, tự ý chuyển mục đích, 
đất lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền thì không được miễn giảm theo 

quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

(1) Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường 
nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT, trong đó bãi bỏ 

quy định nộp tiền chậm nộp tại Điều 15 cho phù hợp với Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: 

Theo quy định tại Điều 15, Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-

BTNMT: 

“Điều 15. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất 

đai của người sử dụng đất trong trường hợp được giao đất, cho thuê đất trả tiền 
thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá 

… 

4. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền tại Kho bạc nhà nước 

(hoặc cơ quan được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) theo đúng thời hạn tại 
Thông báo do cơ quan thuế ban hành. 
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Trường hợp nộp chậm so với thời hạn quy định tại Thông báo của cơ 
quan thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật quản lý 

thuế….” 

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ: 

“Điều 5. Quản lý thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước 

…2. Nội dung quản lý thu đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách 

nhà nước: 

a) Người nộp khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có trách nhiệm 

thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn nội dung ghi trên 
văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ xác định 

quản lý thu. Trường hợp người nộp khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước 
không thực hiện nộp tiền đủ tiền vào ngân sách nhà nước hoặc nộp tiền không 

đúng thời hạn được ghi trên văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì 
phải nộp tiền chậm nộp và chấp hành các quyết định cưỡng chế theo quy 

định…”. 

Như vậy các văn bản trên đã quy định về trường hợp nộp tiền không đúng 

thời hạn thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. Do đó, nội dung này đề xuất 
giữ nguyên, không kiến nghị sửa đổi. 

(2) Trình Chính phủ sửa đổi khoản 4 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định rõ đối với các trường hợp vi phạm 
luật đất đai, tự ý chuyển mục đích, đất lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm 

quyền thì không được miễn giảm theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định 
số 45/2014/NĐ-CP:  

UBND tỉnh đã tiếp thu nội dung kiến nghị và trình Chính phủ sửa đổi 
khoản 4 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. 

4. Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách hàng năm 
quy định việc sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất được đầu tư vào các lĩnh vực 

theo quy định của Luật Đầu tư công, không bó hẹp trong đầu tư hạ tầng kinh tế - 
xã hội. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tại khoản 7, Điều 1, Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của 
Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022, quy định như sau: "7. Nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai, thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp 

nhà nước do địa phương quản lý được sử dụng cho chi đầu tư phát triển thuộc 
đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương". Như vậy, hướng dẫn thực hiện dự 

toán năm 2022 của Bộ Tài chính đã có quy định mở hơn về phạm vi sử dụng 
nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách địa phương. 

* Đề nghị UBND tỉnh (04 kiến nghị) 
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1. Sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND 
tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lào Cai, trong 

đó: Quy định tỷ lệ trích lập, bổ sung nguồn vốn của Quỹ từ nguồn thu tiền sử 
dụng đất cho cho phù hợp với quy mô, chức năng, nhiệm vụ của Quỹ và cơ cấu 
thu của các địa phương; không trích từ tiền thuê đất.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết 

định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 về việc ban hành quy chế mẫu về 
quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quyết định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Quỹ Phát triển đất 
và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 

28/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 cho phù hợp. Đồng thời, từ dự toán năm 
2022 trở đi, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh không 

quy định trích nộp Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các địa 
phương về Quỹ Phát triển đất, các địa phương chủ động sử dụng nguồn thu này 

để đầu tư phát triển trên địa bàn. 

2. Xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 

số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/6/2016 của HĐND tỉnh theo hướng phân cấp 
mạnh hơn nguồn thu, trong đó có nguồn thu từ đất cho cấp huyện, cấp xã để các 
địa phương chủ động thực hiện đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 28/2021/NQ-

HĐND 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, thay thế 
Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh, trong đó 

đã phân cấp mạnh hơn về nguồn thu (bao gồm cả nguồn thu từ đất), nhiệm vụ 
chi cho cấp huyện, cấp xã để các địa phương chủ động thực hiện đầu tư, phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

3. Xem xét việc điều chỉnh Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) tỉnh Lào Cai, 

trình HĐND tỉnh thông qua, trong đó điều chỉnh giá đất thương mại dịch vụ cho 
phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận 
của các tổ chức cá nhân sử dụng đất. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 

về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh Lào Cai 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND tỉnh đã có Văn bản số 425/UBND-NC 

ngày 27/1/2022 giao Sở Tài Nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đang hoàn thiện các thủ tục lập dự án và thuê đơn vị tư 

vấn có năng lực để thực hiện xây dựng phương án điều chỉnh bảng giá đất 5 năm 
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(2020-2024) tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối 
năm 2022. 

4. Xử lý những vướng mắc trong việc xác định thời gian miễn giảm, thời 
hạn phải nộp tiền thuê đất đối với những dự án thuê đất tại Khu Thương mại 
công nghiệp Kim Thành phải dừng đầu tư theo yêu cầu tại Văn bản số 

1727/UBND-KT ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh, theo hướng thời gian tạm 
dừng đầu tư được cộng thêm vào thời gian miễn giảm tiền thuê đất. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Theo khoản 5, mục I, phần D Thông tư 120/2005/TT-BTC ngày 

30/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ- 
CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy 

định: “Người được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thuộc đối tượng được 
miễn tiền thuê quy định tại khoản 6 Điều 14; được giảm tiền thuê theo quy định 

tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP phải thực hiện 
kê khai xin được miễn, giảm tiền thuê gửi đến cơ quan trực tiếp quản lý thu 

thuế”. 

Theo khoản 2, Điều 5, Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-
BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy 

định: 

“2. Sửa đổi Khoản 5 như sau: 

“5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm 
tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất; cụ thể 

như sau: 

a) Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng 

người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền 
thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp 

chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục 
không được miễn, giảm tiền thuê đất. 

b) Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian 
được miễn, giảm theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-
CP thì không được miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được 

miễn, giảm tiền thuê đất thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu 
đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất.”  

Theo khoản 8, Điều 8 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của 
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 

Khu kinh tế quy định: “Tổ chức, cá nhân, thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện 
dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban Quản lý Khu kinh tế 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Trong thời hạn 
không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban 

Quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất 
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theo quy định. Thời điểm miễn giảm tiền thuê đất tính từ ngày có quyết định cho 
thuê đất. Trường hợp chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất”.   

Như vậy theo các quy định trên, các nhà đầu tư chỉ được miễn, giảm tiền 
thuê đất khi đã hoàn thiện thủ tục xin miễn, giảm tiền thuê đất (kê khai xin được 
miễn giảm tiền thuê đất) và được cơ quan nhà nước quyết định miễn, giảm tiền 

thuê đất. Trường hợp các nhà đầu tư chậm làm thủ tục hoặc chưa hoàn thiện thủ 
tục miễn giảm tiền thuê đất thì không được miễn, giảm mà vẫn phải nộp tiền 

thuê đất theo quy định. 

Do vậy, đối với 04 dự án của các nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Đầu 

tư Indochina, Công ty TNHH TM&DV Quỳnh Mai, Công ty Cổ phần ĐTXD 
Đồng Tâm Yên Bái, Công ty TNHH Cẩm Thạch do chưa hoàn thiện thủ tục xin 

miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định nên yêu cầu các nhà đầu tư phải thực 
hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước về việc nộp tiền thuê đất từ thời điểm 

được giao đất, cho thuê đất đến nay. Đối với đơn vị nào còn thời hạn miễn giảm 
và tiếp tục đề nghị xin được miễn giảm tiền thuê đất, UBND tỉnh giao Ban Quản 

lý khu kinh tế hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục xin miễn giảm tiền thuê 
đất theo quy định. 

* Đề nghị các sở, ngành (04 kiến nghị) 

1. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh tham mưu xây dựng dự toán 
thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đảm bảo sát với thực tế, khắc phục những hạn 

chế thời gian qua, đảm bảo xác định đúng nguồn để chủ động bố trí vốn cho 
nhiệm vụ chi; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn thu 

từ đất của các huyện, thành phố theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ 
đọng xây dựng cơ bản và các dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng tạo quỹ 

đất, phục vụ tái định cư, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, 
trường học và hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Hàng năm, trên cơ sở kết quả thực hiện thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

của năm trước và dự kiến kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do các cơ 
quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố lập, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp 

với Cục Thuế tỉnh rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
giao dự toán thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các huyện, thị xã, thành phố 
đảm bảo phù hợp với nguồn thu và khả năng thực hiện của các địa phương. Việc 

quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất của các cấp ngân sách được thực 
hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các quy 

định hiện hành và đảm bảo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây 
dựng cơ bản và các dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất, phục 

vụ tái định cư, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và 
hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và 
chính quyền địa phương cấp huyện trong việc rà soát, đối chiếu, cung cấp thông 

tin các tổ chức cá nhân thuê đất, sử dụng đất để thu đúng, thu kịp thời tiền thuê 
đất, tiền sử dụng đất vào ngân sách.  
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Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng kí đất đai 

thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, các Chi cục thuế trực thuộc 
và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (đối với những thửa đất thuộc địa bàn Khu kinh 
tế cửa khẩu) cung cấp thông tin các tổ chức thuê đất, sử dụng đất để làm cơ sở 

tính toán xác định nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định tại Quyết định số 
43/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai. 

3. Cục Thuế tỉnh: Thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi tiền thuê 
đất, tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; xử lý vi phạm hành chính (nếu có) 

để khép kín hồ sơ chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường hoàn thiện thủ 
tục pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất, thu hồi dự án đầu tư theo 

quy định; Triển khai thực hiện các biện pháp xử lý liên quan đến nghĩa vụ tài 
chính đất đai đã nêu ra tại các kết luận thanh tra, kiểm tra để kịp thời thu tiền 

thuê đất, tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài 
chính tham mưu xây dựng dự toán thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đảm bảo 

sát với thực tế, khắc phục tình trạng số thu thực hiện cao hơn rất nhiều so với dự 
toán được giao, ảnh hưởng đến công tác điều hành dự toán thu, chi ngân sách.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Các nội dung này đã được Cục Thuế tỉnh triển khai, thực hiện theo quy 
định pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế. Cụ thể: 

- Đối với các trường hợp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất chậm nộp vào 
NSNN: Cục Thuế tỉnh đã thực hiện ban hành thông báo đôn đốc, tính tiền chậm 

nộp,  áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi nợ tiền thuê đất, 
tiền sử dụng đất vào NSNN; phối hợp với các sở, ngành có các giải pháp thu hồi 

nợ khi chuyển nhượng dự án,… Đối với các trường hợp vi phạm về Luật Đất đai 
phối hợp gửi ý kiến tham gia để xử lý theo quy định. 

- Đối với thực hiện các kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ tài chính đất đai 
nêu ra tại các kết luận, thanh tra kiểm tra đã được Cục Thuế tỉnh nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Các kiến nghị liên quan đến xử lý tài chính đã được Cục 
Thuế tỉnh đôn đốc thu hồi nộp ngân sách.  

- Đối với nội dung xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đất, thuê đất: Hàng 
năm Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính rà soát các quỹ đất đưa vào 
đấu giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quản lý tốt các nguồn thu do chuyển mục 

đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu từ quỹ đất các dự án nhà ở 
thương mại, Tiểu khu đô thị đã được phê duyệt để thực hiện xây dựng dự toán 

thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tuy nhiên, trong quá trình đấu giá tiền thuê 
đất, sử dụng đất còn bị phụ thuộc vào yếu tố thị trường nên số thực hiện có sự 

chênh lệch so với dự toán được giao. 

4. Ban Quản lý khu kinh tế: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các địa 

phương trong việc theo dõi, đôn đốc thu nợ tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá 
nhân thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế; đồng thời tiến hành rà 

soát những những cá nhân, doanh nghiệp đã sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện 
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thủ tục thuê đất trong các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để phối hợp với 
các ngành liên quan xử lý giải quyết. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Ngày 26/4/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Văn bản số 87/TB-VPUBND 
kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế 

trong đó yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế rà soát, báo cáo cụ thể về công tác 
quản lý đất đai, tiền  thuê đất, quản lý doanh nghiệp, quản lý các dự án đầu tư, 

khoáng sản, môi trường... trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, báo cáo UBND 
tỉnh để xem xét, giải quyết. Hiện nay, Ban Quản lý khu kinh tế đang thực hiện rà 

soát. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chấp hành nghiêm dự toán thu - 

chi tiền sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. Hàng năm sử dụng nguồn thu từ đất quy định, trong đó trích đủ vào Quỹ 

Phát triển đất theo số dự toán HĐND tỉnh giao; vốn bố trí cho các dự án đầu tư 
theo đúng nguyên tắc ưu tiên thanh toán trả nợ xây dựng cơ bản và các dự án 

giải phóng mặt bằng đầu tư tạo quỹ đất bán đấu giá, phục vụ tái định cư, đầu tư 
các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học và hạ tầng thiết yếu phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị 

xã, thành phố chấp hành nghiêm chỉnh dự toán thu - chi tiền sử dụng đất, kế 
hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hàng năm sử dụng 

nguồn thu từ đất quy định, trong đó trích đủ vào Quỹ Phát triển đất theo số dự 
toán HĐND tỉnh giao; vốn bố trí cho các dự án đầu tư theo đúng nguyên tắc 

ưu tiên thanh toán trả nợ xây dựng cơ bản và các dự án giải phóng mặt bằng 
đầu tư tạo quỹ đất bán đấu giá, phục vụ tái định cư, đầu tư các công trình hạ 

tầng giao thông, thủy lợi, trường học và hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội.  

IX. Khảo sát tình hình lập giao dự toán và thực hiện dự toán chi sự 
nghiệp giáo dục, đào tạo và dậy nghề năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung và báo cáo 
như sau: 

1. Đối với dự toán năm 2021: Các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề rà 
soát nhu cầu chi chế độ cho giáo viên và học sinh còn thiếu, tổng hợp gửi Sở Tài 

chính để báo cáo UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND giao bổ sung cho các 
đơn vị. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Năm 2021, qua rà soát và theo báo cáo của các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông và giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện xong việc chi chế độ cho nhà 
giáo và học sinh hưởng chính sách (đến nay các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
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thông và giáo dục nghề nghiệp không còn thiếu nhu cầu chi chế độ cho nhà giáo 
và học sinh năm 2021). 

2. Đối với dự toán năm 2022 và các năm sau: Giao đủ dự toán theo định 
mức biên chế và các khoản đặc thù ngoài định mức cho các cơ sở giáo dục, đào 
tạo và dạy nghề ngay từ đầu năm, tránh tình trạng giao bổ sung nhiều lần trong 

năm, để các đơn vị chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, dự toán phải đảm 
bảo đủ để chi trả chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Đối với dự toán năm 2022, UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo 

tại Quyết định số 4399/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/12/2021 đã đảm bảo giao đủ dự 
toán theo định mức biên chế và các chế độ chính sách cho học sinh theo quy 

định hiện hành; các khoản chi đặc thù ngoài định mức có đầy đủ kế hoạch triển 
khai đã được cấp ngay từ đầu năm. Hiện nay các chính sách lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo đang có sự thay đổi về nội dung, mức chi; giai đoạn mới 2022-2025 
cũng phát sinh các kế hoạch, chỉ đạo từ Trung ương nên việc điều chỉnh, bổ 

sung dự toán trong năm là không tránh khỏi. Tuy nhiên, Sở Tài chính đã phối 
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung 

kinh phí đối với các nhiệm vụ đặc thù phát sinh.  

3. Đối với nội dung mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông mới, cân đối nguồn kinh phí để giao sớm cho 

các cơ sở giáo dục ngay khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo 
để các đơn vị kịp thời mua sắm phục vụ cho việc dạy và học.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Ngày 30/12/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành các Thông tư 

danh mục thiết bị dạy học tối thiểu các cấp học (Thông tư số 37/2021/TT-
BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 

38/2021/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung 
học cơ sở; Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu cấp Trung học phổ thông). Tuy nhiên ngân sách Trung ương không 
cấp bổ sung kinh phí cho tỉnh Lào Cai để thực hiện nội dung này. 

UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Thông báo số 103/TB-VPUBND tỉnh ngày 
10/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn bộ thiết bị dạy 
học, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022, trên cơ sở đó đề xuất UBND 

tỉnh cân đối kinh phí mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. 

4. Rà soát những quy định của Trung ương và địa phương về chế độ đối 

với học sinh dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, học sinh vùng khó khăn và đặc biệt 
khó khăn để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND quy định chính sách của địa 

phương cho phù hợp. Có ý kiến với Trung ương đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp 
xã hội đối với học sinh, sinh viên tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 

21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với thực tế hiện nay.  
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Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Trước những khó khăn khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, 
khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2025, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo đã phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá tác 
động chính sách; báo cáo Đoàn khảo sát Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 

07/BC-SGD&ĐT ngày 06/01/2022; báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 44/BC-
SGD&ĐT ngày 10/02/2022, trong đó, đã đánh giá tác động của Quyết định số 

861 như sau: Tổng số 16.472 trẻ em, học sinh thôi hưởng chính sách hỗ trợ, 25 
ngàn học sinh không được giảm 70% học phí, học phí lại phải đóng tăng lên, rất 

khó khăn cho học sinh và gia đình học sinh, các em không yên tâm học tập; tỷ lệ 
học sinh đi học chuyên cần có nguy cơ thấp; học sinh bỏ học, tảo hôn tăng, dẫn 

đến các tệ nạn xã hội phức tạp hơn (khi thôi hưởng các chính sách hỗ trợ thì các 
em sẽ không có điều kiện để ăn, ở bán trú tại trường trong điều kiện nhà xa 

trường, giao thông đi lại không thuận lợi, nhiều gia đình kinh tế còn khó khăn); 
ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu các của Đề án 6; việc duy trì, nâng cao 

chất lượng phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đặc biệt, 
duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới (tiêu chí 14: Phổ cập giáo dục, tỷ lệ học sinh 
đi học); nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.  

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 07/01/2021 của UBND 
tỉnh về Chương trình công tác trọng tâm năm 2022, theo đó, UBND tỉnh giao Sở 

Giáo dục và Đào tạo "trình đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ 
cấp dưỡng, hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh bán trú, hỗ trợ học phẩm, sách giáo 

khoa cho học sinh mượn". Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với 
các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ, báo 

cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh. 

Tiếp thu ý kiến, UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị đề xuất với các Bộ: Lao 

động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính đề nghị Chính phủ điều chỉnh 
nâng mức trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên cho phù hợp với thực tế hiện 

nay. 

5. Việc cân đối nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên sự nghiệp giáo 
dục, đào tạo và dạy nghề để chi đầu tư chỉ thực hiện khi đã đảm bảo được nhu 

cầu chi thường xuyên theo quy định.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Hàng năm, trên cơ sở dự toán được Bộ Tài chính giao cho tỉnh Lào Cai, 
Sở Tài chính đã tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ dự toán chi thường xuyên 

nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề cho các cơ quan, đơn vị, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện 

các chế độ, chính sách do Trung ương và địa phương ban hành, các nhiệm vụ 
đặc thù đã xác định được nhiệm vụ chi. Sau khi cân đối các nhiệm vụ chi thường 

xuyên, số kinh phí tiết kiệm từ chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo và 
dạy nghề Sở Tài chính mới tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ để chi đầu tư cho 
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các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, ví dụ như 
sửa chữa trường lớp học, nhà đa năng các trường... 

6. Cần đánh giá một cách cụ thể sự đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh trong giai đoạn vừa qua của các cơ sở đào tạo như: Trường Cao đẳng 
Lào Cai, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên để có những cơ chế, chính sách phù 

hợp đối với các cơ sở đào tạo này.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Năm 2018 tỉnh Lào Cai thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển 
Trường Cao đẳng Lào Cai sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng và 

Trường Trung học y tế vào Trường Cao đẳng Lào Cai với mục tiêu phấn đấu 
đến năm 2025 Trường Cao đẳng Lào Cai thành trường chất lượng cao. Sau 3 

năm với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo, đầu tư mạnh về nguồn lực cho Nhà 
trường và với những nỗ lực sự vào cuộc của tập thể cán bộ, giảng viên, vị trí của 

Nhà trường đã được cải thiện trong chiến lược đào tạo nghề của Bộ Lao động-
TBXH. Các hoạt động của Nhà trường đã đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. 

Phạm vi hoạt động được mở rộng, tham gia triển khai thực hiện nhiều chương 
trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy mô đào tạo mở rộng 

thêm nhiều lĩnh vực mới đáp ứng nhu cầu của xã hội. Liên kết hợp tác với nhiều 
cơ quan, doanh nghiệp; các đơn vị tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, trong 
nước và nước ngoài. Cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị đã được đầu tư 

khang trang, hiện đại hơn, tiến tới chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục nghề 
nghiệp. Bằng giải pháp tiết kiệm chi và tăng nguồn thu, thu nhập của cán bộ 

giảng viên đã được tăng thêm 136%; Mở rộng thêm 14 mã ngành và 01 lĩnh vực 
an toàn vệ sinh lao động; quy mô tuyển sinh tăng 119% (5.000 HSSV/năm), 

Công tác tuyển sinh vượt 287% (10.381/3.615 HSSV) so với năm 2018 (trước 
khi sáp nhập). Tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo đạt 87,1% đã nói lên sự tin 

tưởng của người dân, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề của Nhà trường. 
Hiện nay, Tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - TBXH tiếp tục phối hợp với các sở, 

ngành liên quan tiếp tục đề xuất tham mưu tăng cường nguồn lực từ 03 
CTMTQG cho Nhà trường. Đồng thời xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị, 

đề xuất của Nhà trường để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Trường Cao 
đẳng Lào Cai trở thành trường chất lượng cao. Đối với phân hiệu Đại học Thái 
Nguyên tại Lào Cai, đây là đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Trong 

những năm quá Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã có đóng góp 
quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Lào Cai (Báo cáo số 28/BC-

PHLC ngày 20/4/2022). 

X. Giám sát chuyên đề việc chấp hành quy định của pháp luật đối với 

người có công trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND 
tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động TBXH tổng hợp chung và báo cáo 
như sau: 

* Đề nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (03 ý kiến) 
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1. Chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền các chính sách 
pháp luật đối với người có công để tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện; 

giải quyết dứt điểm và trả lời kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân và ý kiến kiến nghị của cử tri về chính sách đối với người có công theo quy 
định. 

2. Chỉ đạo Sở Lao động - TBXH phối hợp với ngành chức năng, UBND 
cấp huyện tổng rà soát toàn bộ hồ sơ của các đối tượng người có công đang 

hưởng các chính sách nhưng còn sai lệch thông tin để giải quyết dứt điểm những 
vướng mắc theo thẩm quyền chậm nhất trong quý I/2022; đề xuất giải quyết dứt 

điểm việc đính chính sai lệch thông tin huân huy chương, bằng khen, hiện vật...; 
rà soát chi tiết các hộ gia đình người có công cần được hỗ trợ làm nhà, sửa nhà 

(số hộ gia đình có đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định; số hộ nằm trong vùng quy 
hoạch hoặc xây dựng trái phép và một số vướng mắc về hồ sơ thủ tục khác...) 

xong trước quý II/2022.  
3. Chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế chính 

sách liên quan đến giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng (đặc biệt 
các chính sách của tỉnh đã ban hành không còn phù hợp với quy định mới của 

Trung ương) đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ 
hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, đúng quy định của pháp 
luật. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình (đối với 03 kiến nghị trên) 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố (tại Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 23/02/2022 triển 
khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 
mạng) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường tuyên truyền, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công 
với cách mạng và thân nhân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực 

hiện pháp luật, chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân 
người có công với cách mạng. UBND tỉnh giao cho Sở Lao động -TBXH phối 

hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố thực hiện rà soát hồ sơ người có công với cách mạng, hỗ trợ nhà ở đối với 
người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025... Đồng 

thời tích cực, chủ động, thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định mới về 
chính sách ưu đãi đối với người có công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế chính sách liên quan đến giải 
quyết chế độ cho người có công để tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền 

xem xét điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi theo quy định.  

* Đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (03 kiến nghị) 

1. Chủ động xây dựng Kế hoạch rà soát, phối hợp với các ngành giải 
quyết dứt điểm hồ sơ đối với người có công đang tiếp tục đề nghị xem xét giải 

quyết; hướng dẫn giải quyết dứt điểm hồ sơ, thủ tục sai lệch thông tin, thiếu 
thông tin. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối 

với người có công để đảm bảo kịp thời, đúng quy định; giải quyết dứt điểm và 
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trả lời kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và ý kiến kiến nghị 
của cử tri về chính sách đối với người có công; xây dựng kế hoạch rà soát thống 

kê toàn bộ hiện trạng nhà ở của người có công trên địa bàn tỉnh để đề xuất 
phương án hỗ trợ sửa chữa và làm nhà mới cho người có công phù hợp thực tế, 
đúng quy định. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Sở Lao động TBXH đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-SLĐTBXH ngày 

05/10/2021 rà soát sửa đổi bổ sung thông tin hồ sơ người có công, triển khai tới 
các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người có công lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, 

bổ sung thông tin. Kết quả đã rà soát được 10.818 hồ sơ người có công (số hồ sơ 
có thông tin trùng khớp với giấy tờ tuỳ thân: 7.992 người, số hồ sơ có sai lệch 

thông tin giữa hồ sơ người có công với giấy tờ tuỳ thân là: 2.896 người); các 
huyện, thị xã, thành phố đã tổng hợp gửi hồ sơ về Sở Lao động - TBXH để thực 

hiện sửa đổi, bổ sung thông tin. Ban hành Văn bản số 322/SLĐTBXH-NCC 
ngày 02/3/2022 đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát báo cáo số liệu hộ 

gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ nhà ở; qua 
báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố hiện nay trên địa bàn tỉnh có 

913 hộ người có công có nhu cầu hỗ trợ cải thiện nhà ở (làm mới 341 hộ, sửa 
chữa 572 hộ); Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải - 
Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi kết quả rà soát về Bộ Xây 

dựng để làm căn cứ xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách 
mạng. 

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ, chính sách cho người có 

công. Xem xét bố trí thời gian, địa điểm điều dưỡng phù hợp với nguyện vọng 
của người có công và tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Sở Lao động - TBXH đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 

danh mục 33 bộ TTHC thuộc lĩnh vực người có công; Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công 

thông qua dịch vụ công trực tuyến, căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh cũng 
như các điều kiện khác Sở Lao động - TBXH đã trình UBND tỉnh Kế hoạch điều 
dưỡng cho người có công với cách mạng năm 2022 cho 1.120 người có công 

(trong đó điều dưỡng tập trung là: 900 người, điều dưỡng tại gia đình: 220 
người). 

3. Nghiên cứu các cơ chế chính sách có nội dung liên quan đến người có 
công còn bất cập, chưa phù hợp để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều 

chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp, kịp thời. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành văn bản tham gia đề xuất sửa đổi chính sách ưu đãi đối với người có 

công cho phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của người có công như: 
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Đề xuất sửa đổi Pháp lệnh ưu ưu đãi người có công với cách mạng số 
04/2012/PL-UBTVQH13, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, tham gia dự thảo, hoàn 

thiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP,… 
Giao Sở Lao động - TBXH phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình HĐND 
tỉnh ban hành Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, trong đó đã 

quy định mở rộng đối tượng được tặng quà và nâng mức quà tặng từ 700.000 
đồng/năm lên 1.000.000/năm. 

XI. Giám sát việc triển khai thực hiện và quản lý, sử dụng các khoản 
thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục  đối với các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung và báo cáo 

như sau: 

1. Để đảm bảo đội ngũ giáo viên cho năm học 2021-2022, đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, nghiên cứu chỉ đạo thực hiện hợp đồng giáo viên có trình độ cao 
đẳng một số môn thực sự cần thiết nếu chưa có giáo viên hợp đồng không thể 

đảm bảo được công tác dạy và học. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 3599/UBND-NC ngày 04/8/2021 về việc 
hợp đồng giáo viên trong khi chờ tuyển dụng (thời gian kết thúc hợp đồng 
31/5/2022) theo đó, đối với một số môn chuyên biệt còn thiếu nguồn tuyển 

(Giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật) cấp Tiểu học, THCS, được 
hợp đồng giáo viên có trình độ áp dụng theo lộ trình thực hiện nâng trình độ 

chuẩn tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định 
lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non, 

Tiểu học, THCS. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 463/UBND-NC ngày 

09/02/2022 về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và 
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD 

ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; ngày 24/02/2022, Sở Nội vụ đã 
có Văn bản số 156/SNV-CCVC đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

căn cứ nhu cầu, số lượng người làm việc được giao của đơn vị, xem xét tiếp tục 
ký hợp đồng đối với những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định 
tại Điều 77 Luật Giáo dục 2005 nếu trước ngày 01/7/2020 các giáo viên này đã 

ký hợp đồng tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng có phương án, giải pháp bố trí kinh 
phí thực hiện mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ 

thông mới lớp 2, lớp 6 phù hợp với thực tế và đảm bảo chất lượng dạy và học.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Ngày 30/12/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành các Thông tư 
danh mục thiết bị dạy học tối thiểu các cấp học (Thông tư số 37/2021/TT-

BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; Thông tư số 
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38/2021/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung 
học cơ sở; Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu cấp Trung học phổ thông). Tuy nhiên ngân sách Trung ương không 
cấp bổ sung kinh phí cho tỉnh Lào Cai để thực hiện nội dung này. 

UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Thông báo số 103/TB-VPUBND tỉnh ngày 

10/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn bộ thiết bị dạy 
học, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022, trên cơ sở đó đề xuất UBND 

tỉnh cân đối kinh phí mua sắm thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. 

3. Tổ chức rà soát toàn bộ các điểm trường sau khi sáp ghép trên địa bàn 

tỉnh bàn giao cho các địa phương quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh để lãng 
phí. Sớm chỉ đạo khắc phục tình trạng học sinh không có giấy khai sinh, để đảm 

bảo thủ tục hồ sơ và được hưởng các chính sách theo quy định do bố mẹ tảo 
hôn. Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các cơ chế 

chính sách phát triển giáo dục bảo đảm hiệu quả, trường hợp có vướng mắc bất 
cập trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kịp thời. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND 
huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường, lớp sau khi sáp 

nhập không có nhu cầu sử dụng chuyển đổi mục đích sử dụng (Sở Giáo dục và 
Đào tạo đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 472/BC-SGD&ĐT ngày 

26/11/2021, theo đó toàn bộ các điểm trường không có nhu cầu sử dụng, UBND 
huyện, thị xã, thành phố đã chuyển đổi mục đích sử dụng đảm bảo quy định).  

Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 358/STPHCBTTP ngày 17/5/2022 về 
việc tăng cường công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em khắc phục tình trạng học 

sinh không có giấy khai sinh, để đảm bảo thủ tục hồ sơ và được hưởng các chính 
sách theo quy định do bố mẹ tảo hôn.   

Đối với công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các cơ chế chính sách 
phát triển giáo dục: Việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã được Sở Giáo dục 

và Đào tạo đặc biệt quan tâm, ban hành hệ thống các các văn bản chỉ đạo, kế 
hoạch công tác, chỉ thị nhiệm vụ năm học; có chương trình phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyên mục phát 

sóng hằng tháng. 

XII. Khảo sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 

trên địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng của Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung và báo cáo 
như sau: 

* Đối với UBND tỉnh (02 kiến nghị) 
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1. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố thị xã 
xem xét điều chỉnh quy mô mạng lưới trường lớp học theo hướng tinh gọn, giảm 

đầu mối gắn với việc rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp 
ứng yêu cầu tinh giản biên chế nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về đội ngũ để nâng 
cao chất lượng cũng như đổi mới giáo dục; chỉ thực hiện sáp nhập các trường và 

đưa học sinh ở điểm trường về trường chính khi đảm bảo các điều kiện về cơ sở 
vật chất, đội ngũ để đảm bảo chất lượng dạy học; chỉ đạo  ngành giáo dục thực 

hiện kịp thời, đầy đủ các cơ chế chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định 
(sách giáo khoa, học phẩm...). Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học và đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông trong đó có tuyến đường từ trung 
tâm xã lên thôn Nậm Phảng. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Việc điều chỉnh quy mô mạng lưới trường lớp học theo hướng tinh gọn, 

giảm đầu mối gắn với việc rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
chỉ đưa học sinh ở điểm trường lẻ về trường chính khi đủ điều kiện, Sở Giáo dục 

và Đào tạo đã tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 
2021-2030 được tích hợp với Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Trước những khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất trường, lớp, thời gian 
qua cùng với việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp; tỉnh đã chỉ đạo và tổ 

chức duyệt chi tiết quy hoạch mặt bằng tổng thể các trường học để quy hoạch, 
đầu tư, phát triển giáo dục lâu dài. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn 

nhiều khó khăn, đặc biệt diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh tiếp 
tục quan tâm đầu tư xây dựng trường, lớp gắn với xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt ưu tiên đầu tư trường nội trú, 
bán trú (xây mới Trường PTDT nội trú Bảo Thắng và Trường PTDT nội trú 

tỉnh) các trường học ở vùng cao, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gắn với tiếp tục quy hoạch sắp xếp mạng 

lưới trường, lớp (dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng 2.901 tỷ đồng). 

2. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Viễn thông Lào Cai rà 

soát toàn bộ các thôn, xã chưa kết nối được mạng intenet để có phương án đầu 
tư trạm viễn thông BTS phục vụ thông tin liên lạc cho nhân dân, các trường học 
nói chung và nhân dân 02 thôn Nậm Trà và Nậm Phảng nói riêng để đảm bảo 

các điều kiện cho hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu hiện nay. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

- Đối với việc rà soát toàn bộ các thôn, xã chưa kết nối mạng Intenet để có 
phương án đầu tư trạm viễn thông BTS phục vụ thông tin liên lạc cho nhân dân, 

các trường học nói chung. 

+ UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 29/4/2022 rà 

soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng và khả năng đáp ứng dịch vụ viễn thông, 
Internet trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kết quả rà soát đề xuất kế hoạch phát triển hạ 

tầng đảm bảo việc cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet cho người dân, các cơ 
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sở giáo dục, y tế và điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được Sở 
TT&TT tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.  

+ Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở TT&TT tập trung triển 
khai hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) đến 
năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn 
thông tại các khu vực khó khăn của tỉnh. Sở TT&TT đã đề xuất với Bộ Thông 

tin và Truyền thông danh sách 30 thôn chưa có sóng thông tin di động 3G, 4G 
và 284 thôn chưa có hạ tầng cáp quang vào danh sách các khu vực được hỗ trợ 

phát triển hạ tầng truy nhập Internet băng rộng.  

- Đối với hạ tầng truy nhập Internet băng rộng tại thôn Nậm Trà và Nậm 

Phảng xã Gia Phú huyện Bảo Thắng: Sở TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp 
ưu tiền đầu tư hạ tầng tại thôn Nậm Trà và Nậm Phảng xã Gia phú huyện Bảo 

thắng. Đến nay VNPT Lào Cai đã phát sóng trạm 4G tại thôn Nậm Phảng từ 
ngày 09/3/2022, Viettel Lào Cai đang triển khai và dự kiến phát sóng trong quý 

II/2022. Như vậy hạ tầng viễn thông tại 02 thôn Nậm Trà và Nậm Phảng đã cơ 
bản đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân và các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn thôn.   

XIII. Giám sát chuyên đề về kết quả triển khai, thực hiện chính sách 
hỗ trợ trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 

ngày 09/9/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-
2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp chung và báo 
cáo như sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, vận 
động nhân dân đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất để nâng cao giá trị sản 

phẩm lâm nghiệp; từng bước đưa ngành lâm nghiệp phát triển bền vững hiệu 
quả, trong đó có việc thực hiện Dự án trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2021-2025 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 
3038/QĐ-SNN ngày 24/8/2021) với khối lượng trồng rừng thay thế nương rẫy là 

1.500 ha. Chủ động tham mưu cân đối, bố trí nguồn lực, dự trù nguồn kinh phí 
đáp ứng nhu cầu kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh 
Lào Cai. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Để từng bước đưa ngành nông nghiệp (trong đó có lĩnh vực lâm nghiệp) 

từng bước phát triển bền vững, hiệu quả, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 10-
NQ/TU ngày 26/8/2021 về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào 

Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết 10); UBND tỉnh đã có 
Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 13/10/2021 về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 10 giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có định hướng, giải pháp về việc 
đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất như thành lập các tổ, nhóm liên kết sản 

xuất, hướng tới xây dựng các hợp tác xã gắn kết các nhà máy chế biến với vùng 
nguyên liệu. Đối với hạng mục trồng rừng thay thế nương rãy năm 2021 thuộc 
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Dự án trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, 
UBND tỉnh đã có Văn bản số 4836/UBND-NLN ngày 08/10/2021 trong đó 

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ như trồng rừng sản xuất đối với diện tích 
trồng rừng thay thế nương rãy; trong dự án đã đưa các giải pháp về tổ chức thực 
hiện có gắn với việc hình thành các tổ nhóm liên kết sản xuất, tạo vùng nguyên 

liệu tập trung cho chế biến. 

Đối với nhu cầu kinh phí cầu kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu gửi Bộ 
Nông nghiệp và PTNT tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện. 

2. Chỉ đạo sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường phối 
hợp tham mưu, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ đất lâm nghiệp cho người dân, vì 

đây là điều kiện bắt buộc để người dân đủ điều kiện thụ hưởng các cơ chế, chính 
sách của Trung ương, của tỉnh trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý, 

sử dụng nguồn kinh phí cấp phát thực hiện các dự án lâm sinh đảm bảo theo quy 
định, trong đó khắc phục việc chậm thực hiện và giải ngân vốn trợ cấp gạo cho 

các hộ dân (theo Nghị quyết 30a) của năm 2021. Ngành nông nghiệp phối hợp 
với các địa phương nghiên cứu đưa các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế vào 

trồng phát triển rừng sản xuất, trồng rừng thay thế nương rẫy tại các huyện vùng 
cao như Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương… 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Căn cứ khoản 2, Điều 59; khoản 2, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy 
định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc 
UBND cấp huyện, do vậy yêu cầu UBND cấp huyện hàng năm cần xây dựng chỉ 

tiêu, kế hoạch về việc cấp Giấy chứng nhận để giám sát việc tổ chức thực hiện. 
Mặt khác, theo khoản 1, Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, quy định việc đăng ký 

đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất, do vậy đề nghị HĐND cấp huyện 
yêu cầu UBND cùng cấp chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, 

UBND cấp xã tích cực tuyên truyền để người dân nắm được các quy định của 
pháp luật về đất đai; thực hiện nộp hồ sơ kê khai đăng ký đất đai tại UBND cấp 

xã hoặc Văn phòng đăng ký, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, 
thị xã để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.  

XIV. Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết 

việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào  Cai của 
Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động TBXH tổng hợp chung và báo cáo 
như sau: 

* Đối với UBND tỉnh (06 kiến nghị) 

1. Tiếp tục quan tâm bố trí, đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 
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Nguồn lực cho công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 được 
Trung ương bố trí ở 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay UBND tỉnh đã 

giao các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu tổng hợp nhu cầu đề xuất hoạt 
động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể:  

- Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS 

và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Tiểu dự án 03: Dự án phát triển giáo dục nghề 
nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc tiểu số và miền núi, 

thuộc Dự án 05: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực): Tổng kinh phí dự kiến từ ngân sách TW là 274.247 triệu đồng.  

- Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-
2025 (Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững): Tổng kinh 

phí dự kiến từ NSTW là 215.999 triệu đồng.  

- Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 (Nội dung 09 - Nội dung thành phần số 03 về nâng cao chất lượng 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với thị trường lao động): Tổng kinh 

phí dự kiến từ NSTW là 5.475 triệu đồng. 

2. Chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại các cơ sở dạy nghề, đề xuất trình 
UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí mua sắm, nâng cấp, sửa chữa.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã giao các cơ quan chủ trì, thường trực tham mưu thực hiện 
các Chương trình MTQG phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất danh mục nội dung, nhiệm vụ và dự 
kiến phương án phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương phân 

bổ để thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2022-2025. Hiện nay cơ quan chủ trì 
các chương trình đã tổng hợp đề xuất nhu cầu kinh phí xây dựng chi tiết các nội 

dung thực hiện trong đó có kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật 
chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến 

bố trí trong 02 CTMTQG khoảng 214.547 triệu đồng (trong đó: Chương trình 
Phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi: 90.500 triệu đồng và Giảm nghèo 

bền vững: 124.047 triệu đồng). 

3. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát nắm bắt nhu cầu 

đào tạo nghề của người lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để mở 
các lớp đào tạo nghề phù hợp; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh trong việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Chú trọng công 
tác thông tin tuyên truyền các chính sách về đào tạo nghề cho lao động là người 

dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã vùng khó khăn. Hằng năm tổ chức các 
lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm công tác dạy nghề tại các trung tâm 

nhằm nâng cao năng lực. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 
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UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 
liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chính sách về đào tạo nghề 
cho người lao động; rà soát, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh 
nghiệp để đặt hàng đào tạo nghề phù hợp, gắn với giải quyết việc làm sau đào 

tạo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của doanh 
nghiệp. 

4. Đề nghị UBND tỉnh hằng năm cân đối bố trí tăng nguồn vốn vay giải 
quyết việc làm cho các địa phương để tăng nguồn vốn, tạo cơ hội cho các doanh 

nghiệp và người lao động được vay vốn mở rộng, phát triển sản xuất thu hút lao 
động vào làm việc, giúp xóa đói giảm nghèo. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Hằng năm cân đối trong khả năng ngân sách, UBND tỉnh đã bố trí bình 

quân 48 tỷ đồng/năm từ ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng chính 
sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, 

phân bổ cho các địa phương để tăng nguồn vốn, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp 
và người lao động đươc vay vốn mở rộng, phát triển sản xuất, thu hút lao động 

vào làm việc, giúp xoá đói giảm nghèo. Ngoài ngân sách của tỉnh, đề nghị 
UBND các huyện, thị xã, thành phố hằng năm cân đối, bố trí thêm ngân sách 
của huyện để bổ sung nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho các doanh nghiệp 

và người lao động địa phương. 

5. Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa 

phương tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ lao 
động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kịp 

thời. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng sàn giao dịch điện tử việc làm của 
tỉnh. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ 
các chế độ, chính sách đối với người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kịp thời. Trong đó tập trung triển khai thực 
hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính 
phủ; khảo sát nhu cầu; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động bị 

mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ưu tiên nguồn vốn từ các 
chương trình mục tiêu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng sàn giao dịch điện tử việc 

làm của tỉnh phục vụ nhu cầu kết nối việc làm. 

6. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền các chính sách về việc làm, xuất khẩu lao động... tới người dân đặc biệt là 
người đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội trong việc giới thiệu, tìm kiếm việc làm; liên kết chặt chẽ với các 
doanh nghiệp trong việc tuyển chọn lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, nhằm hạn chế tối đa 
người lao động đi làm lao động tự do bên Trung Quốc. 
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Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/02/2022 về 

giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, trong đó đã giao nhiệm 
vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng 
tâm như: Tổ chức các phiên giao dịch việc làm; tăng cường thông tin về nhu cầu 

tuyển dụng của doanh nghiệp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại địa bàn, 
kết nối đưa người lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp ngoài tỉnh; 

xây dựng mô hình, dự án sinh kế/huyện/năm thu hút giải quyết việc tạo việc làm 
mới cho người lao động, tuyên truyền tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, Thông báo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thông 
tin tuyên truyền tuyển chọn lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 

Loan theo hướng dẫn của Trung tâm lao động ngoài nước - Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

XV. Giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định pháp luật 
trong công tác quản lý, bảo trì công trình đường giao thông do cấp huyện 

và cấp xã quản lý trên địa bàn huyện Mường Khương giai đoạn 2019 -2021 
của Tổ Đại biểu HĐND tại huyện Mường Khương 

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổng hợp chung 
và báo cáo như sau: 

* Đối với UBND tỉnh (02 kiến nghị) 

1. Phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện quản lý, bảo trì đối với các 
tuyến đường tỉnh lộ để các địa phương chủ động xử lý, khắc phục khi cần bảo 

dưỡng, sửa chữa, đảm bảo giao thông trên địa bàn. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tại Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 tại Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua, trong đó đã nêu phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội: “Đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân 
quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành. Củng cố, hoàn thiện hệ thống chính quyền địa phương”. Tại 
Thông báo số 743-TB/TU ngày 10/6/2021, Tỉnh ủy Lào Cai đã đồng ý về chủ 

trương thực hiện 06 nội dung phân cấp và 08 nội dung đổi mới giai đoạn 2021-
2025, trong đó có nội dung phân cấp nhiệm vụ bảo trì đường bộ tỉnh cho UBND 
cấp huyện. Như vậy, việc thực hiện phân cấp nhiệm vụ bảo trì đường bộ tỉnh 

cho UBND cấp huyện phù hợp với chủ trương chung từ Trung ương đến địa 
phương. Phát huy tiềm lực, lợi thế của chính quyền địa phương, các điều kiện, 

tiềm lực của địa phương tham gia vào công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh để hệ 
thống đường tỉnh ngày càng hoàn thiện về hạ tầng, giao thông trật tự, văn minh, 

đáp ứng nhu cầu phát triển đổi mới đất nước. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng hệ 
thống giao thông đường tỉnh là nền tảng vật chất có giá trị lớn và có vai trò đặc 

biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có liên quan 
đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn cho phương tiện và tính mạng 

con người tham gia giao thông. Mặt khác, công tác quản lý, bảo trì các tuyến 
đường tỉnh có nhiều nội dung công việc phải thực hiện. UBND cấp huyện cần 
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thời gian để sắp xếp bộ máy quản lý và điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp 
luật đảm bảo đồng bộ để thực hiện công tác quản lý bảo trì các công trình lớn, 

quan trọng. Cơ quan chuyên môn cấp huyện cần thời gian để cập nhật và chuyển 
giao đầy đủ công nghệ, phần mềm để phục vụ cho công tác bảo trì công trình 
đường bộ đảm bảo các tuyến đường tỉnh sẽ được bảo trì đúng quy định. Do vậy, 

công tác phân cấp cần thực hiện theo lộ trình, để từng bước hoàn thiện công tác 
quản lý, đảm bảo kế cấu hạ tầng giao thông Tỉnh lộ được bảo trì theo đúng các 

quy trình để duy trì tuổi thọ, đảm bảo khai thác an toàn hiệu quả. Trên cơ sở đó, 
UBND tỉnh đã có Văn bản số 6004/UBND-QLĐT ngày 15/12/2021 về phương 

án thí điểm phân cấp nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường tỉnh cho UBND cấp 
huyện, cụ thể: Phân cấp thí điểm đoạn Km0+00-Km27+100, Đường tỉnh 156B 

và đoạn Km0+00-Km11+500, Đường tỉnh 157 cho UBND thành phố Lào Cai 
quản lý, bảo trì; phân cấp thí điểm đoạn Km53+995-Km72+00, Đường tỉnh 153 

và đoạn Km27+108-Km83+00, Đường tỉnh 160 cho UBND huyện Bảo Yên 
quản lý, bảo trì. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 

31/3/2024. Sau đó sẽ tiến hành đánh giá, tổng kết để làm cơ sở thực hiện phân 
cấp trên toàn tỉnh. 

2. Có ý kiến với Bộ Giao thông vận tải, đề nghị trình Chính phủ điều 
chỉnh khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ (theo 
hướng nên quy định giới hạn hành lang đường bộ đối với đường ngoài đô thị có 

cấp thấp hơn V linh hoạt hơn, nếu quy định 04m như hiện nay thì hầu hết các 
tuyến đường GTNT ở các huyện miền núi hiện nay không đảm bảo giới hạn do 

được đầu tư xây dựng theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, đối với 
những đoạn nhân dân hiến đất cơ bản chỉ đủ chiều rộng nền đường mà không có 

hành lang. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Theo khoản 2, Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ về 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Cụ thể: 

- Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên của đường bộ nhằm 

bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.  

- Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quy định:  

+ Đối với đường đô thị: giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới 
đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

+ Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy 
hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ 

ra mỗi bên là: 17 mét đối với đường cấp I, II; 13 mét đối với đường cấp III; 9 
mét đối với đường cấp IV, cấp V; 4 mét đối với đường cấp thấp hơn cấp V. Như 

vậy, với cấp thiết kế của đường giao thông nông thôn như hiện nay thì đường 
giao thông nông thôn cấp AH, cấp A, cấp B là đường huyện, đường xã, có bề 

rộng hành lang an toàn đường bộ là 4m. Đường giao thông nông thôn cấp C 
không có hành lang an toàn đường bộ. Việc quy định giới hạn hành lang an toàn 
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đường bộ là rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình và 
an toàn cho chính các tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình hạ tầng. Hiện 

nay người dân rất ủng hộ phong trào “hiến đất” để làm đường giao thông nông 
thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân. Hiến 
đất là nghĩa cử cao đẹp “mình vì mọi người”, là hành động tự nguyện. Vì vậy, 

không có quy định của pháp luật buộc phải “hiến đất” để làm hành lang an toàn 
đường bộ. 

UBND tỉnh sẽ kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu hướng dẫn cụ thể khi xây 
dựng Nghị định hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. 

* Đối với sở Giao thông vận tải - Xây dựng (02 kiến nghị) 

1. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã về công tác 

quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường giao thông trên địa bàn. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Trong những năm vừa qua, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng vẫn định kỳ 
tổ chức các lớp tập huấn và phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh tổ các các lớp tập huấn nâng cao kiến thức trong công tác quản lý và bảo 
dưỡng thường xuyên đường GTNT cho cán bộ các xã, cán bộ thôn bản và hội 

phụ nữ. Năm 2022, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã đăng ký với Văn phòng 
Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho nâng cao về 
công tác bảo dường đường giao thông nông thôn, dự kiến lớp huân sẽ được tổ 

chức vào đầu quý 3/2022 với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia thuộc 
Tổng cục đường bộ Việt Nam. 

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT-XD tỉnh phối hợp với UBND huyện tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi xâm hại kết cấu đường bộ, 

xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Trong những năm qua, Thanh tra Sở GTVT-XD đã thường xuyên phối 
hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuần tra, kiểm soát 

xử lý các hành vi xâm hại kết cấu đường bộ, xe quá khổ, quá tải lưu thông trên 
các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương có nhiều các mỏ 

khoáng sản, nhà máy sản xuất, đây là các điểm nóng dễ xảy ra các vi phạm về 
chở hàng vượt quá tải trọng cho phép như huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo 
Yên, Sa Pa… Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thường xuyên phối hợp với 

Công an huyện kiểm soát tải trọng; Phối hợp với Công an huyện thành lập các tổ 
liên ngành trên địa bàn các huyện… Hàng năm, đều tham mưu cho UBND tỉnh 

thành lập tổ kiểm tra liên ngành xử lý về chở hàng vượt quá tải trọng và tự ý 
thay đổi kích thước thùng xe. Là cơ quan thường trực của Ban ATGT tỉnh, trong 

thời gian tới Sở GTVT - XD tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường phối hợp 
với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý 

các hành vi xâm hại kết cấu đường bộ, xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn 
tỉnh. Khi triển khai các chuyên đề kiểm soát tải trọng đề nghị UBND các huyện, 

thị xã, thành phố cử lực lượng Cảnh sát giao thông của huyện phối hợp. 
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XVI. Giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác đảm bảo các điều 
kiện dạy - học năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Bảo Yên của Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên 

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung và báo cáo 
như sau: 

1. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế giảm học phí đối với các xã hoàn thành 
NTM từ xã vùng III xuống vùng I (đối tượng học sinh ở các xã này vẫn đang 

vận động đến lớp để nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần). 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 21/8/2021 của Chính phủ 
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và 

Đào tạo tham mưu xây dựng mức thu học phí năm học 2022-2023 trên cơ sở 
khung học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ và phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, cũng như 
khả năng đóng góp thực tế của người dân, thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát 

theo chỉ đạo của Chính phủ. Mức thu học phí năm học 2022-2023 được xây 
dựng theo mức sàn (mức thấp nhất) theo khoản a, Điều 2, Nghị định số 81 của 
Chính phủ. 

2. Theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND 
tỉnh Lào Cai thì đối tượng học sinh đủ điều kiện để ở bán trú, trẻ ở nhà trẻ từ 24-

36 tháng  ở các xã vùng II, III hoàn thành nông thôn mới được hưởng chế độ 
theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, nhưng thời gian hưởng 

hỗ trợ hết năm học 2021-2022. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh có cơ chế kéo dài 
đối với các đối tượng có gia đình hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, đi lại khó khăn 

hiểm trở tiếp tục được hưởng chế độ bán trú và ăn trưa cho trẻ theo Nghị quyết 
số 29/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tại Thông báo số 1421-TB/TU ngày 07/4/2022 của Tỉnh ủy thông báo ý 

kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ do tác động trong quá trình triển 
khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ, trong đó, có kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND 

đến hết năm học 2022-2023. UBND tỉnh đã có Văn bản số 1606/UBND-NLN 
ngày 20/4/2022 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1421-TB/TU ngày 

07/4/2022 của Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Tư pháp thẩm 
định dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-

HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho học sinh 
các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

3. Đề nghị UBND tỉnh sớm cấp sách giáo khoa, học phẩm cho đối tượng 
học sinh được hỗ trợ học phẩm theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND bởi vì 
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đến thời điểm hiện tại các đối tượng học sinh được hỗ trợ nhưng chưa nhận 
được sách giáo khoa, học phẩm hỗ trợ theo quy định. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Đối với học sinh được hỗ trợ học phẩm, sách giáo khoa cho học sinh 
mượn theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh 

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

HĐND có hiệu lực từ ngày 01/9/2021): Ngay sau khi Nghị quyết số 12 có hiệu 
lực, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương triển khai thực hiện chính sách. Tuy nhiên, ngày 16/9/2021, Bộ 
trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021-2025 (thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 

18/6/2021). Vì vậy, UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo 
lại phải rà soát lại toàn bộ đối tượng chính sách được hỗ trợ. Tháng 12 năm 2021 

đã hoàn thành việc cung cấp sách giáo khoa, vở cho học sinh thuộc đối tượng hỗ 
trợ theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

4. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng 15 
phòng học, 29 phòng ở bán trú, 4 nhà vệ sinh, 02 nhà tắm, 03 bếp ăn, mở rộng 
5.600m2 đất để đưa học sinh lớp 3, 4, 5 về trung tâm do công tác huy động học 

sinh lớp 3, 4, 5 ở điểm trường lẻ về học tại trường chính vẫn gặp nhiều khó khăn 
do thiếu phòng học, phòng ở bán trú cho học sinh, một số nơi thiếu quỹ đất, xây 

dựng phòng ở và các công tŕnh phụ trợ cho học sinh bán trú.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Năm 2017, tỉnh Lào Cai đã đầu tư đảm bảo chỗ ở cho học sinh bán trú, 
nhà công vụ cho giáo viên. Đây là chủ trường lớn của Tỉnh để thực hiện đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Tuy 

nhiên, do đặc thù của ngành giáo dục, hằng năm số lượng học sinh luôn có biến 
động; cơ sở vật chất trường lớp (phòng ở học sinh bán trú) xuống cấp sau thời 

gian sử dụng; tỉnh tiếp tục có chỉ đạo "Đưa toàn bộ học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 
ở điểm trường về học tại trường chính để nâng cao chất lượng và thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông mới". Do vậy các năm học tiếp theo có thể 

thiếu phòng ở cho học sinh bán trú. Về việc này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chỉ 
đạo: "UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về 

chỗ ở cho học sinh bán trú trên địa bàn. Trường hợp thiếu nhà ở bán trú, UBND 
huyện, thị xã, thành phố chủ động tự cân đối nguồn ngân sách để đầu tư xây 

dựng nhà ở cho học sinh bán trú (Thông báo số 3421-TB/TU ngày 20/8/2019 
của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo 

dục và Đào tạo ngày 19/8/2019; Thông báo số 338/TB-VPUBND ngày 
17/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; Văn bản số 2307/UBND-VX ngày 

28/5/2018 của UBND tỉnh). 
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Giai đoạn 2022-2025, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh đã 
giao chuẩn bị đầu tư 169 danh mục cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, 

trong đó có giao đầu tư xây dựng mới trên 1.200 phòng học, phòng học bộ môn 
và trên 650 phòng ở cho học sinh bán trú (riêng huyện Bảo Yên là 34 danh mục 
công trình, trong đó đầu tư xây dựng 229 phòng học, phòng học bộ môn và 

phòng ở, nhà công vụ, công trình vệ sinh cho học sinh bán trú. Vì vậy, yêu cầu 
UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các danh mục đã 

được giao. 

Ngoài số phòng học, phòng ở học sinh bán trú và các công trình phụ trợ 

đã được giao chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022-2025, nếu phát sinh, yêu cầu 
UBND huyện Bảo Yên chủ động triển khai xây dựng theo các văn bản chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

5. Đề nghị tỉnh hỗ trợ đủ kinh phí để mua các trang thiết bị, đồ dùng dạy 

học tối thiểu cho nhà trường và học sinh theo chương trình GDPT mới; thiết bị 
phòng ngoại ngữ, tin học và các môn văn hóa có thiết bị thí nghiệm (đối tượng 

học sinh lớp 2 và lớp 6); trang bị đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học để thực 
hiện phổ cập mầm non cho trẻ 4 tuổi theo Thông tư số 02/2010/TT-BGD&ĐT 

ngày 11/02/2010 và Thông tư số 34/2013/TT-BGD&ĐT ngày 17/9/2013 của Bộ 
GD&ĐT. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Thông tư quy định về danh mục 
thiết bị tối thiểu phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông mới, tuy nhiên ngân 

sách Trung ương không cấp bổ sung kinh phí cho tỉnh Lào Cai để thực hiện nội 
dung này.  

Đối với kinh phí mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho năm học 
2021-2022: Sở Tài chính đã tham mưu bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị dạy 

học lớp 2, lớp 6 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-
2022 tại Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 (cho Sở Giáo dục và 

Đào tạo); Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 (cho UBND các 
huyện, thị xã, thành phố), với tổng kinh phí: 70.390 triệu đồng (bao gồm: Sở 

Giáo dục và Đào tạo là 32.817 triệu đồng; các huyện, thị xã, thành phố là 37.573 
triệu đồng). 

- Đối với kinh phí mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 3, lớp 7, lớp 10 và mua 

sắm đồ chơi, thiết bị dạy học để thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 4 tuổi theo 
Thông tư số 02/2010/TT-BGD&ĐT ngày 11/02/2010 và Thông tư số 

34/2013/TT-BGD&ĐT ngày 17/9/2013 của Bộ GD&ĐT: Tại Thông báo kết 
luận số 103/TB-VPUBND ngày 10/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo 

giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá 

lại toàn bộ thiết bị dạy học hiện có tại tất cả các cơ sở giáo dục công lập trên địa 
bàn tỉnh, lập danh mục thiết bị còn sử dụng được, sau đó đối trừ với danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu các cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
để thống nhất lựa chọn phương án, xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học 
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tối thiểu cho tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh đến năm học 2024-2025, báo 
cáo Thường trực Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, hằng năm chủ động bố trí kinh phí đầu 

tư mua sắm thiết bị giáo dục theo kế hoạch.  

XVII. Giám sát chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng, khoán 
bảo vệ rừng và chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường trên địa bàn 

huyện Văn Bàn từ năm 2018 đến nay của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện 
Văn Bàn 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp chung và báo 
cáo như sau: 

* Đối với UBND tỉnh (05 kiến nghị) 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện Đề án 3200 về 

giao đất gắn với giao rừng, quy chủ rừng đối với diện tích hiện do UBND xã 
đang quản lý; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp đối 

với diện tích chưa được cấp. Giao diện tích đất lâm nghiệp rừng tự nhiên 
(R.TnS-Ins) thuộc chức năng sản xuất không có hiệu quả cho các hộ gia đình, cá 

nhân không có đất sản xuất. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt điều chỉnh Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn 
gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Đề án 3200) 

đã giao cơ quan Chủ đầu tư là UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

Căn cứ khoản 2, Điều 59; khoản 2, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy 

định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc 

UBND cấp huyện, do vậy đề nghị HĐND huyện Văn Bàn chỉ đạo UBND huyện 
giải quyết kiến nghị của người dân theo đúng quy định. 

2. Đề nghị tăng mức chi trả kinh phí bảo vệ rừng; cấp kinh phí bảo vệ 
rừng đối diện tích rừng tự nhiên, không nằm trong lưu vực chi trả dịch vụ môi 

trường rừng hiện do UBND xã và hộ gia đình đang quản lý. Hàng năm, sớm 
phân khai kinh phí thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác quản 

lý, bảo vệ rừng. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Giai đoạn 2021-2025, chính sách về bảo vệ phát triển rừng thực hiện theo 

02 chương trình gồm: (i) Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng 
đồng bào DTTSMN (hỗ trợ bảo vệ rừng khu vực II, III; (ii) Chương trình phát 

triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ các xã ngoài khu vực II, 
III.  

Mức hỗ trợ bảo vệ rừng tại các xã khu vực II, III từ nguồn Chương trình 
MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021-2025 đã 

được quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng cụ thể là 400.000 đồng/ha/năm (Quy định 
tại khoản 1, Điều 10, Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022 của Bộ Tài 



 43 

chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 
trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021-2025). 

Đối với khu vực còn lại (ngoài khu vực II, III theo Chương trình DTTSMN) 
hiện nay đang xây dựng, chưa có định mức hỗ trợ cụ thể. 

Về chính sách bảo vệ rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng trên địa 

bàn tỉnh (bao gồm diện tích rừng tự nhiên của: các Ban quản lý rừng đặc dụng, 
phòng hộ; tổ chức được Nhà nước giao rừng tự nhiên; diện tích do UBND cấp 

xã quản lý; hộ gia đình, cộng đồng dân cư), Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng 
hợp đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp hỗ trợ từ các nguồn: 

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (đối với các xã ngoài khu vực II, 
III) và Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTSMN giai 

đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, đến nay Trung ương chưa bố trí kinh phí hỗ trợ; sau 
khi Trung ương cấp kinh phí, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham 

mưu phân bổ hỗ trợ theo quy định. 

3. Bố trí kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 

giai đoạn 2021-2025 và kinh phí hỗ trợ thêm cho nhân công bảo vệ rừng tại địa 
phương. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Các nguồn kinh phí thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng và khoanh 
nuôi xúc tiến tái sinh rừng theo quy định gồm: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách 

trung ương hỗ trợ; nguồn dịch vụ môi trường rừng; nguồn ngân sách cấp tỉnh, 
cấp huyện; nguồn vốn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (nếu có),... 

Do vậy, để có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện 
chính sách khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng hàng năm. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 
với Sở Tài chính  thực hiện một số nội dung sau:  

- Đối với phần kinh phí thực hiện các chính sách khoán bảo vệ rừng và 
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng do trung ương ban hành: Yêu cầu rà soát, 

tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo nhu cầu kinh phí gửi Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông, Bộ Tài chính đề nghỉ cấp kinh phí để triển khai thực hiện.  

- Đối với nguồn dịch vụ môi trường rừng: Yêu cầu phối hợp với Quỹ Bảo 
vệ và phát triển rừng tỉnh rà soát, xác định phần diện tích và kinh phí được sử 
dụng nguồn dịch vụ môi trường rừng để thực hiện.  

- Đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện: Yêu cầu phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố xác định phần kinh phí do cấp huyện cân đối thực 

hiện.  

- Đối với nguồn kinh phí khác: Yêu cầu rà soát, xác định phần kinh phí sử 

dụng từ nguồn thu từ lợi nhuận của các hoạt động dịch vụ, hoạt động liên doanh, 
liên kết, bộ phận kinh doanh, công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ trong rừng đặc 

dụng (nếu có), cho thuê môi trường rừng, các dịch vụ khác của Ban quản lý rừng 
đặc dụng; vốn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (nếu có). Sau khi cân 

đối, bố trí hết từ các nguồn kinh phí nêu trên, phần chênh lệch còn thiếu đề nghị 
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tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bố trí 
từ nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện. 

4. Đề nghị UBND tỉnh sớm có văn bản báo cáo các bộ, ngành để tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chính sách lâm nghiệp 
tại địa phương sớm hoàn thiện chính sách liên quan đến phát triển lâm nghiệp. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Việc thực hiện chính sách lâm nghiệp tại địa phương được Tổ đại biểu 

đưa ra chưa đề cập cụ thể đến những khó khăn, vướng mắc tại chính sách nào 
nên không thể trả lời chi tiết. Tuy nhiên, trước thực trạng hiện nay: Hệ thống 

chính sách về phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 chưa được ban hành, 
trong khi đó một số chính sách giai đoạn trước đã không còn phù hợp. Để có 

hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện 
chính sách lâm nghiệp tại địa phương, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 80/BC-

UBND ngày 16/3/2022 về tình hình phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Lào Cai; định hướng phát triển nông nghiệp Lào Cai trong giai 

đoạn tới. Đồng thời UBND tỉnh đã làm việc trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và 
PTNT để đề xuất, kiến nghị trong đó có một số nội dung của ngành Lâm nghiệp  

đặc biệt là về thể chế, chính sách để phát triển ngành tại địa phương. 

5. Đề nghị xem xét, đồng ý chủ trương giao nhiệm vụ tham mưu quản lý 
về rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương cho cơ quan Hạt Kiểm lâm cấp huyện, 

để thống nhất, tránh chồng chéo nhiệm vụ giữa phòng Nông nghiệp và PTNT 
với Hạt Kiểm lâm. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Hiện nay, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 

về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chưa có Thông tư hướng 
dẫn thi hành. Trong khi đó, Nghị định 01 không có quy định cụ thể về nhiệm vụ 

tham mưu quản lý rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương đối với Hạt Kiểm lâm 
cấp huyện (Điều 5, Nghị định 01). Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đang trong quá trình 

xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, có quy định về 

chức năng nhiệm vụ của cụ thể của lực lượng Kiểm lâm. 

Để đảm bảo thống nhất và đồng bộ trong việc quản lý nhà nước về Lâm 
nghiệp, sau khi Chính phủ ban hành quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ có hướng dẫn chi tiết việc thực 
hiện, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện. 

XVIII. Giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng Dự án đường vành đai 2 huyện Bắc Hà của Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh tại huyện Bắc Hà 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung và 

báo cáo như sau: 

* Đề nghị với UBND tỉnh (08 kiến nghị) 
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1. Đề nghị bổ sung chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ phải di chuyển 
chỗ ở (tối thiểu 12 tháng) kể từ ngày các  hộ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 

đối với các dự án phải tạo quỹ đất, hoàn thành hạ tầng mới cắm tái định cư và 
bán đấu giá thu tiền sử dụng đất.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ gia đình, cá nhân thu hồi 
đất, phải di chuyển chỗ ở, đủ điều kiện giao đất tái định cư, nhưng tại thời điểm 

thu hồi đất chưa được giao đất ở tái định cư, đã được HĐND tỉnh quy định tại 
Điều 6 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021. Trong đó quy định 

mức hỗ trợ từ 2.000.000 đồng/tháng/hộ đến 3.000.000 đồng/ tháng/hộ, thời gian 
hỗ trợ thuê nhà tối đa không quá 12 tháng. Đối với những trường hợp chưa có 

quỹ đất ở để bố trí tái định cư cần phải kéo dài thêm thời gian hỗ trợ, đề nghị 
của UBND huyện Bắc Hà có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, 

áp dụng chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 
47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

2. Đề nghị có cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc 
làm cho những người bị thu hồi đất nhiều lần để thực hiện các dự án của Nhà 

nước đặc biệt là người tuổi cao (từ 50 tuổi trở lên). 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Pháp luật đất đai hiện nay quy định việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm 

việc làm được xác định theo diện tích đất nông nghiệp thu hồi của từng hộ gia 
đình, cá nhân theo từng dự án; không có quy định và cũng không giao cho 

UBND cấp tỉnh ban hành quy định về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm 
kiếm việc làm cho những người bị thu hồi đất nhiều lần để thực hiện các dự án 

của Nhà nước đặc biệt là người tuổi cao (từ 50 tuổi trở lên). Tiếp thu ý kiến của 
Tổ đại biểu HĐND tại huyện Bắc Hà, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Quốc 

hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi quy định về việc hỗ trợ 
chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, nhằm giảm bớt khó khăn cho người bị thu 

hồi đất nông nghiệp nhiều lần.  

3. Đề nghị xem xét có cơ chế riêng đối với các hộ gia đình, cá nhân đã 

nhận chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất được chính quyền địa phương 
xác nhận (Có hợp đồng cho tặng, chuyển nhượng theo quy định) nhưng chưa 
thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa thực đăng ký biến động, chưa được công nhận 

là chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc 
trong thực tế triển khai tại một số dự án thu hồi đất hiện nay.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Theo quy định tại Điều 95, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì việc đăng 

ký đất đai là quy định bắt buộc đối với người sử dụng đất và việc chuyển đổi, 
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm 

đăng ký vào sổ địa chính. Vì vậy, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 
các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng, cho tặng quyền sử 

dụng đất được chính quyền địa phương xác nhận (Có hợp đồng cho tặng, chuyển 
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nhượng theo quy định) nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa thực đăng 
ký biến động, chưa được công nhận là chủ sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật là không có cơ sở thực hiện. 

4. Đề nghị điều chỉnh quy định về việc giao đất tái định cư đối với trường 
hợp: trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống 

trên một thửa đất ở thu hồi, thì người từ 20 tuổi trở lên nhưng chưa đủ điều kiện 
tách hộ (chưa lập gia đình) cũng được quyết định giao một suất đất ở tái định cư, 

để đảm bảo quyền lợi cho các hộ bị thu hồi đất, đồng thời thuận lợi cho cơ quan 
chức năng khi thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng.     

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý của Tổ đại biểu HĐND tại huyện Bắc Hà, UBND tỉnh sẽ tiếp 

tục kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi quy định tại 
khoản 4, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

5. Đề nghị có giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững, tạo thu nhập ổn định cho 
người dân khi vào khu tái định cư, nhất là quan tâm định hướng, hỗ trợ chuyển 

đổi nghề, tạo việc làm cho người dân khi bị mất đất sản xuất; kêu gọi các doanh 
nghiệp có dự án đầu tư ưu tiên giải quyết lao động tại khu vực bị giải tỏa, đặc 

biệt những người ở lứa tuổi trung niên (từ 50 tuổi trở lên) khi bị thu hồi đất để 
thực hiện dự án. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Ngoài chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai, trong 
một số trường hợp cụ thể, hiện nay Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định áp dụng 

chính sách hỗ trợ khác để hỗ trợ cho người bị thu hồi đất, tại một số dự án trên 
địa bàn huyện Bắc Hà nói riêng và trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung để ổn 

định đời sống cho người dân. Đồng thời nhằm giúp người bị thu hồi đất có điều 
kiện chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất, UBND 

huyện Bắc Hà đã tổ chức triển khai hỗ trợ vay vốn, học nghề... cho các hộ gia 
đình, cá nhân có nhu cầu. 

6. Đề nghị điều chỉnh cắt giảm quy định về “Quy trình cưỡng chế kiểm 
đếm bắt buộc” đối với các hộ gia đình, cá nhân đã phối hợp kê khai, kiểm đếm 

tài sản, cây cối, hoa màu nhưng không ký biên bản xác nhận để Hội đồng bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư áp giá đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tại huyện Bắc Hà, UBND tỉnh yêu 
cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Bắc Hà thực hiện 

đảm bảo theo đúng quy định. 

7. Đề nghị có quy định đặc thù về mức bồi thường suất đất tái định cư đối 

với các hộ có diện tích bị thu hồi lớn cho phù hợp; đồng thời điều chỉnh diện 
tích đất tái định cư từ 150m2 lên 200m2. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 
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Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-
UBND thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015, trong đó đã 

sửa đổi, bổ sung quy định về suất tái định cư tối thiểu đảm bảo phù hợp với tình 
hình thực tế và quyền lợi của các người bị thu hồi đất, đặc biệt là đối với các 
trường hợp có diện tích đất ở bị thu hồi lớn. UBND cấp huyện chủ động triển 

khai thực hiện tạo quỹ đất tái định cư để phù hợp về diện tích, vị trí cũng như 
khả năng tài chính của đối tượng được bồi thường tái định cư khi triển khai dự 

án. 

8. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu điều chỉnh một số quy định 

còn chưa phù hợp trong chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng của tỉnh như: 
Mức áp giá đền bù đối với 1m2 đất hoặc cây cối hoa màu bị thu hồi; Quy định 

về mật độ cây/1 ha đất để áp giá đền bù cho phù hợp, tránh thiệt thòi cho Nhân 
dân, đồng thời thuận lợi trong quá trình tuyên truyền, triển khai GPMB dự án 

đường vành đai 2 huyện Bắc Hà, cũng như các dự án khác  trên địa bàn huyện, 
tỉnh.    

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tiếp thu ý kiến của Tổ đại biểu HĐND tại huyện Bắc Hà, UBND tỉnh yêu 

cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành có liên quan 
nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024) và quy định 
về mật độ cây/1ha đất đảm bảo theo đúng quy định. 

XIX. Giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-
HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về bổ sung khoản 6, khoản 7 vào 

Điều 1 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 về các chính sách 
hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn huyện Bát Xát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại 
huyện Bát Xát 

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung và báo cáo 
như sau: 

1.  Xem xét bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ các chính sách theo Nghị quyết 
đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về bổ 
sung khoản 6, khoản 7 vào Điều 1 Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 

18/7/2016 về các chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã hết hiệu lực; Từ năm 2021, trên địa bàn tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh 
về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.  

Hàng năm, Sở Tài chính đều tham mưu cấp thẩm quyền bổ sung kinh phí 

hỗ trợ các chế độ, chính sách đầy đủ ngay trong Quyết định giao dự toán đầu 
năm của các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể, năm 2021 tại Quyết định số 
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4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 là 4.241 triệu đồng; năm 2022 tại Quyết định 
số 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 là 10.892 triệu đồng.  

2. Tiếp tục có những hỗ trợ kinh phí chi trả cho nhân viên nấu ăn tại tất cả 
các trường mầm non trên địa bàn và hỗ trợ kinh phí để thuê nhân viên bảo vệ 
trường học đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Mức hỗ trợ đảm bảo được điều 

kiện cuộc sống tối thiểu tại thời điểm. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Tại Thông báo số 1421-TB/TU ngày 07/4/2022 của Tỉnh ủy về việc hỗ trợ 
do tác động trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, chỉ kéo dài thời gian thực 
hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND đến hết năm học 2022-2023. Như vậy, 

trong điều kiện ngân sách khó khăn sẽ không bổ sung các chính sách theo như 
kiến nghị.  

XX. Giám sát chuyên đề về xử lý các trường hợp đang sử dụng đất có 
nhà ở và công trình xây dựng khác chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất 

trên địa bàn huyện Bảo Thắng của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Bảo Thắng  

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung và 

báo cáo như sau: 

1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân dựng nhà, xây dựng vật kiến trúc trên 
đất nông nghiệp trước ngày 30/5/2019 không phù hợp với Quy hoạch sử dụng 

đất, không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 
khác, cho phép tồn tại đến khi nhà nước thu hồi đất và được hỗ trợ giá trị nhà, 

vật kiến trúc được bồi thường theo quy định của UBND tỉnh, đồng thời không 
được cơi nới, sửa chữa... 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách, sổ bộ đối với các trường 

hợp trên và giao chỉ tiêu hàng năm cho UBND huyện Bảo Thắng xử lý, giải 
quyết. Việc hỗ trợ đối với các tài sản trên đất nông nghiệp đã được HĐND tỉnh 

quy định tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021. 

 2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân tự ý tách thửa trước ngày 09/11/2008 

(theo Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào 
Cai quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai có hiệu lực) được phép tách thửa đất để chuyển mục đích sử dụng 

đất theo thực tế hiện đang sử dụng. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Việc người sử dụng đất tự ý tách thửa đất là một trong các hành vi bị 
nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về đất đai; Căn cứ khoản 2 Điều 29 

Luật Đất đai năm 2013 thì đối với diện tích này sẽ: “Không được công chứng, 
chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của 
người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được 
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cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một 
thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh”. 

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 
sung Quyết định số 108/2016/QĐ-UBND ngày 19/2/2016 và Quyết định số 

02/2018/QĐ-UBND ngày 08/2/2018 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa 
đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-

UBND về quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; 
hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, 

nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai (Quyết định này thay thế Quyết định 108/2016/QĐ-UBND, Quyết định 

số 02/2018/QĐ-UBND).  

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tham mưu ban 

hành quy định về thủ tục san gạt đất đai để cải tạo đất nông nghiệp phục vụ phát 
triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Đối với việc hướng dẫn, cấp phép san tạo mặt bằng đã được UBND tỉnh, 
các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tại các buổi làm 

việc. Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu và dự thảo quy định của 
UBND tỉnh; tuy nhiên, việc ban hành quy định chưa phù hợp với các quy định 

của pháp luật; Luật và các Nghị định của Chính phủ không phân quyền cho 
UBND cấp tỉnh ban hành quy định với nội dung như vậy. Bên cạnh đó, thời gian 

vừa qua một số tỉnh, thành trong nước đã ban hành quy định thí điểm đối với nội 
dung cấp phép san gạt, lấp đất nhưng đã nhận thấy những tồn tại như: Ảnh 

hưởng tới cảnh quan môi trường, ô nhiễm môi trường, gây sạt trượt khi có mưa, 
có nguy cơ đe doạ đến tính mạng và quyền sử dụng đất của người khác, người 

dân lợi dụng việc san gạt để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khó quản lý 
trong quá trình san gạt mặt bằng. Vì vậy, các tỉnh, thành phố đều đã bãi bỏ quy 

định trên. Căn cứ theo tình hình của địa phương và trên cơ sở tham khảo mô 
hình tại các tỉnh, thành phố, UBND tỉnh Lào Cai nhận thấy việc ban hành quy 
định về san gạt mặt bằng là chưa có cơ sở pháp lý. 

5. Ban hành quy định khi thực hiện giao đất công nhận có tính đến yếu tố  
chủ sử dụng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số để giao 

đất, công nhận quyền sử dụng đất với thửa đất đa mục đích tạo điều kiện cho 
người sử dụng đất được sử dụng đất thuận lợi. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Việc giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (diện tích giao, công nhận 

quyền sử dụng đất, thời gian sử dụng đất) cho người sử dụng đất (bao gồm cả 
người đồng bào dân tộc thiểu số) được quy định cụ thể trong Luật Đất đai năm 

2013; mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất ghi trên Giấy chứng 
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nhận và trong hồ sơ địa chính được quy định cụ thể trong các thông tư hướng 
dẫn thi hành luật đất đai và được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước; hiện 

nay Luật đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành không phân cấp 
cho UBND cấp tỉnh được ban hành các quy định cá biệt khác với quy định của 
Luật, vì vậy UBND tỉnh không có căn cứ để xem xét, ban hành quy định về giao 

đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai. 

6. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tham mưu ban 
hành quy định về thủ tục san gạt đất đai để cải tạo đất nông nghiệp phục vụ phát 

triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.  

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Đối với việc hướng dẫn, cấp phép san tạo mặt bằng đã được UBND tỉnh, 
các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tại các buổi làm 

việc. Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu và Dự thảo quy định của 
UBND tỉnh; tuy nhiên, việc ban hành quy định chưa phù hợp với các quy định 

của pháp luật; Luật và các Nghị định của Chính phủ không phân quyền cho 
UBND cấp tỉnh ban hành quy định với nội dung như vậy. Bên cạnh đó, thời gian 

vừa qua một số tỉnh, thành trong nước đã ban hành quy định thí điểm đối với nội 
dung cấp phép san gạt, lấp đất nhưng đã nhận thấy những tồn tại như: Ảnh 
hưởng tới cảnh quan môi trường, ô nhiễm môi trường, gây sạt trượt khi có mưa, 

có nguy cơ đe doạ đến tính mạng và quyền sử dụng đất của người khác, người 
dân lợi dụng việc san gạt để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khó quản lý 

trong quá trình san gạt mặt bằng. Vì vậy, các tỉnh, thành phố đều đã bãi bỏ quy 
định trên. Căn cứ theo tình hình của địa phương và trên cơ sở tham khảo mô 

hình tại các tỉnh, thành phố, UBND tỉnh Lào Cai nhận thấy việc ban hành quy 
định về san gạt mặt bằng là chưa có cơ sở pháp lý. 

7. Đề nghị UBND tỉnh xem xét được áp dụng thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính cho phù hợp đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại mục 4 khoản 40 
Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Thời gian qua công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn 
được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể Tỉnh ủy 

đã phê duyệt Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về cải cách hành chính trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa 

phương trong thời gian tới cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính. Hiện nay các huyện, thị xã hệ thống hạ tầng giao thông cơ bản là thuận 

lợi, hạ tầng công nghệ thông tin đã đáp ứng được yêu cầu trong việc luân chuyển 
hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường Internet, vì vậy không thể 

cho phép kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà phải xác định đơn 
giản hóa thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ 

hết sức cần thiết nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế. 
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XXI. Giám sát việc thực hiện một số quy định về phụ cấp và chính 
sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Sa Pa theo Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã 
Sa Pa 

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung và báo cáo 

như sau: 

1. Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ 

năm 2021-2025; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh 
sách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025… Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở 
ngành chuyên môn tham mưu sớm kiện toàn hoặc thành lập mới Ban chỉ đạo các 

cấp; ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai để các đơn vị, địa 
phương có căn cứ tổ chức, triển khai thực hiện. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Cho đến thời điểm hiện nay, chương trình MTQG phát triển KTXH vùng 

ĐBDTTS&MN nói riêng, các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 nói 
chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình; Chính phủ đã có 
Nghị định về cơ chế quản lý điều hành chương trình MTQG; Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh 
sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhung các bộ, ngành trung ương chưa ban 
hành đầy đủ các thông tư hướng dẫn thực hiện từng nội dung chương trình để 

địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.  

Mặc dù vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn chủ động 

công tác chuẩn bị triển khai, tham mưu sớm ban hành các văn bản khi có đủ căn 
cứ, cụ thể: 

- Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về việc thành lập Ban 
Chỉ đạo; Quyết định số 775/QĐ-BCĐ ngày 15/4/2022 về Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 
chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã để 
triển khai thực hiện.  

- Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Nghị 

quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 19/4/2022). 

- Phân công, chỉ đạo các cơ quan chức năng ở tỉnh chủ trì và phối hợp 

tham mưu các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện các nội dung từng 
Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 1772/UBND-TH ngày 

27/4/2022 của UBND tỉnh). 
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- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/3/2022 về 
việc tổ chức, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia PTKT-XH vùng đồng 

bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.  

- Chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất danh 
mục đầu tư các dự án đầu tư; danh mục nội dung, nhiệm vụ và dự kiến sử dụng 

vốn sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ chuẩn bị điều kiện sớm triển khai 
khi trung ương chính thức giao kế hoạch và có các văn bản quy định, hướng dẫn 

thực hiện Chương trình.  

2. Chỉ đạo sở, ngành chuyên môn nghiên cứu, tham mưu xây dựng, ban 

hành các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế 
của tỉnh nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần cho Nhân dân. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn nghiên cứu, tham mưu 
xây dựng và thực hiện trên 50 cơ chế chính sách đặc thù thuộc các lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao; An ninh, Quốc phòng; Giao thông, 
Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Nông, lâm nghiệp; Công, thương nghiệp;… 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa phương nhằm phát 
triển toàn diện nền kinh tế; ổn định về chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng; 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh  thần cho nhân dân trên địa bàn 

tỉnh. Trong giai đoạn tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chuyên 
môn nâng cao trách nhiệm, nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ 

chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

XXII. Giám sát chuyên đề việc sử dụng kinh phí khoán chi bảo dưỡng 

thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý trên địa bàn thị xã Sa Pa 
của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Sa Pa 

UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổng hợp chung 
và báo cáo như sau: 

1. Xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ bảo dưỡng thường xuyên cầu, 
ngầm, đường bộ để đảm bảo thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường 

xuyên. Đồng thời sớm xem xét bổ sung định mức chi sự nghiệp giao thông cho 
công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Mức khoán chi bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ được HĐND tỉnh 
ban hành tại Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 đã điều chỉnh 

tăng 12% đối với hệ thống đường tỉnh và 20% đối với hệ thống đường huyện so 
với mức khoán chi giai đoạn 2016-2020, để có thêm kinh phí thực hiện sửa chữa 

hư hỏng hệ thống an toàn giao thông (thay thế, bổ sung biển báo, dán lại lớp 
phản quang biển báo), hư hỏng nhỏ mặt đường ngay từ khi phát sinh nhằm bảo 

vệ kết cấu nền, mặt đường; góp phần tăng tuổi thọ công trình; giảm thiểu nguy 
cơ mất an toàn giao thông trong điều kiện tỉnh chưa bố trí được nguồn lực để 

thực hiện sửa chữa vừa và sửa chữa lớn theo quy định. Mức khoán chi này được 
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tính toán phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2021-
2025. Ngoài ra giai đoạn này, UBND tỉnh cũng đã có kế hoạch đầu tư, nâng cấp 

các tuyến đường tỉnh, đường giao thông nông thôn. UBND tỉnh sẽ giao các sở, 
ngành tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với thực tế và khả năng cân đối 
của tỉnh nhằm thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống 

cầu, đường đảm bảo hiệu quả. 

2. Xem xét ưu tiên, tập trung dành nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng 

giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Sa Pa nói riêng. Quan tâm bố trí 
nguồn lực cho công tác duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng giao thông; nghiên cứu triển khai và nhân rộng mô hình người dân tham 

gia bảo vệ, sửa chữa các tuyến đường giao thông theo hướng xã hội hóa (nhất là 
các tuyến đường liên huyện, liên xã, giao thông nông thôn…), bảo đảm kịp thời 

sửa chữa các tuyến đường khi mới bắt đầu bị hư hỏng. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Với mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ 
thống đường tỉnh, đường huyện, các tuyến đường giao thông kết nối đến các xã 

có tiềm năng phát triển du lịch, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, làng nghề 
truyền thống theo và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói 
chung, thị xã Sa Pa nói riêng trong giai đoạn 2022-2025. Để đáp ứng yêu cầu về 

giao thông vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh trên địa bàn tỉnh, hoàn thành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của 

Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở kết quả rà soát nhu 

cầu đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã 
thống nhất giao danh mục các công trình đường giao thông giai đoạn 2021-2025, 

cụ thể: 

- Đường tỉnh: UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 với 
tổng số 23 danh mục công trình; chiều dài 299,4km.  

- Đường giao thông nông thôn đã được UBND tỉnh giao danh mục chuẩn 
bị đầu tư tại Văn bản số 4021/UBND-TH ngày 24/8/2021 và Văn bản số 
593/UBND-TH ngày 17/02/2022, bằng nguồn vốn NSTW đầu tư các Chương 

trình MTQG và nguồn vốn ngân sách tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố 
giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 

22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách đầu tư xây 
dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tất cả các 

công trình xây dựng đường GTNT này đều giao cho UBND các xã làm chủ đầu 
tư, hình thức lựa chọn nhà thầu là hình thức có sự tham gia của cộng đồng (các 

cộng đồng dân cư trực tiếp hưởng lợi của công trình hoặc các tổ đội, nhóm thợ 
trong địa bàn xã). 

3. Chỉ đạo các sở liên quan và các địa phương thực hiện tốt công tác quản 
lý, bảo trì các tuyến đường sau đầu tư; hướng dẫn tổ chức, triển khai dịch vụ sự 
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nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu quản lý, 
bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên; xem xét phân cấp quản lý các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện tốt những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao 
động. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

- Về công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường sau đầu tư: Để thực hiện 

công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ sau khi được đầu tư xây dựng xong, 
đảm bảo đúng các quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh Lào 

Cai (địa hình miền núi chia cắt, kết cấu hạ tầng giao thông thường xuyên bị do 
mưa lũ,...), UBND tỉnh đã trình HĐND và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực 

hiện (các Nghị quyết: số 25/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 quy định mức 
khoán chi bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; số 41/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 ban hành quy 
định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì các công trình 

kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai); và Quyết định số 60/2021/QĐ-
UBND ngày 29/12/2021 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, bảo trì, 
vận hành khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm 

vi quản lý của UBND tỉnh Lào Cai. Hiện nay, các sở, ngành và địa phương đang 
tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo trì đối với các tuyến đường 

được giao quản lý theo đúng các quy định nêu trên, UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm 
tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời chỉ đạo xử lý các bật cập vướng mắc 

phát sinh.  

- Yêu cầu hướng dẫn tổ chức, triển khai dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 
10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 
thường xuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2019 và áp dụng từ năm ngân 
sách 2019; trong đó có áp dụng cả đối với công tác đấu thầu quản lý, bảo trì kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Hiện 
nay, các đơn vị đang thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 và các quy định pháp luật liên quan về đấu 
thầu. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu thầu trong lĩnh vực 

bảo trì KCHTGT, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2021 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, bảo trì, vận 

hành khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi 
quản lý của UBND tỉnh Lào Cai.  

- Về xem xét phân cấp quản lý các tuyến đường trên địa bàn tỉnh: Hiện 
nay, UBND tỉnh đã thực hiện phân cấp thí điểm quản lý, bảo trì đường tỉnh cho 

UBND cấp huyện (Văn bản số 6004/UBND-QLĐT ngày 15/12/2021 về phương 



 55 

án thí điểm phân cấp nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường tỉnh cho UBND cấp 
huyện). Cụ thể: Phạm vi phân cấp: Đối với các tuyến đường ĐT.156B, ĐT.157 

cho UBND thành phố Lào Cai; ĐT.153, ĐT.160 cho UBND huyện Bảo Yên; 
Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2024. Sau khi hết 
thời gian phân cấp thí điểm, UBND tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá, tổng kết 

đúc rút kinh nghiệm để làm cơ sở tiếp tục thực hiện phân cấp.  

4. Chỉ đạo UBND thị xã bố trí đủ lực lượng CBCC cho các phòng chuyên 

môn theo biên chế được giao để thực hiện công tác tham mưu theo dõi, quản lý 
hệ thống đường giao thông, cầu, ngầm trên địa bàn thị xã Sa Pa đảm bảo theo 

đúng chức năng nhiệm vụ được giao. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo các phòng ban chuyên 
môn liên quan, bố trí đủ lực lượng cán bộ công chức công tác tham mưu theo 

dõi, quản lý hệ thống đường giao thông, cầu, ngầm trên địa bàn thị xã Sa Pa đảm 
bảo theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao để bảo đảm an toàn giao thông 

trên địa bàn, đặc biệt đảm bào an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. 

XXIII. Giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định khu vực nội 

thành, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách di dời cơ sở 
chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành 
phố Lào Cai của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai 

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp chung và báo 
cáo như sau: 

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng, địa phương rà 
soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND để 

xem xét đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế và quy định 
của pháp luật trong thời gian sớm nhất. 

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 

4872/UBND-TH ngày 11/10/2021 về việc xây dựng dự thảo các Báo cáo, Tờ 
trình, Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện rà soát, đánh giá lại các khu vực không được phép chăn nuôi được quy định 
tại Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND, mức độ ảnh hưởng của hoạt động chăn 

nuôi đến môi trường sống tại các khu vực đông dân cư để đề nghị điều chỉnh nếu 
chưa phù hợp; Rà soát khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, 

khu vực dân cư được phép chăn nuôi nhưng thực tế hoạt động chăn nuôi đang 
làm ảnh hưởng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì đề xuất đưa vào khu 

vực không được phép chăn nuôi. Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá; đề xuất các 
khu vực đưa vào khu vực không được phép chăn nuôi của các huyện, thị xã, 

thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng hồ sơ 
dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 

24/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt. 
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Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND 
sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 

04/12/2020. 

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm di dời Cơ sở giết mổ tập trung của 
HTX Thành Công tại tổ 1, phường Kim Tân để đảm bảo vệ sinh môi trường, 

tiếng ồn và đúng tinh thần Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND.      

Ý kiến tiếp thu, giải trình: 

Từ năm 2013 UBND tỉnh đã có chủ trương di dời cơ sở giết mổ tại tổ 1, 
phường Kim Tân sang cụm công nghiệp Sơn Mãn - xã Vạn Hòa thành phố Lào 

Cai, nhưng đến nay chưa có tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng. Ngày 13/4/2021, 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc xây dựng cơ sở 

giết mổ quy mô nhỏ, giai đoạn 2021-2025, theo đó trên địa bàn thành phố Lào 
Cai xây dựng 03 cơ sở giết mổ tại xã Vạn Hòa, xã Đồng Tuyển và phường Xuân 

Tăng. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 
(Chi cục Chăn nuôi và Thú y) phối hợp với UBND thành phố Lào Cai thực hiện 

khảo sát vị trí địa điểm phù hợp, dự kiến xây dựng cơ sở giết mổ tại thôn Cầu 
Xum xã Vạn Hòa và thôn Tòng Mòn xã Đồng Tuyển, đồng thời đề nghị UBND 

thành phố Lào Cai chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết 
các nội dung về đất đai để các nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ thay thế cơ sở 
giết mổ tại tổ 1, phường Kim Tân./. 
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