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Mường Khương, ngày À H tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12
Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-TTHĐND ngày 14/5/2020 của Thuửng trực HĐND
huyện về Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện. Từ ngày
01/6 đên ngày 10/6/2020, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức 14 cuộc tiếp xúc cử tri
sau kỳ họp tại các thôn, bản, tô dân phố có trên 920 cử tri tham dự, với 51 ý kiến, kiến
nghị của cử tri đối vói các cấp, cụ thể:
I. Ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 50 ý kiến
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp: 02 ý kiến.
2. Quy hoạch đất đai, sắp xếp dân cư: 04 ý kiến.
3. Quy hoạch, xây dụng, giao thông, thủy lợi: 28 ý kiến
4. Điện, nuức sinh hoạt: 07 ý kiến.
5. Văn hóa- Y tế- Truyền thông- Môi trưòng: 03 ý kiến
6. Chế độ chính sách, kinh phí: 06 ý kiến.
(Chi tiết các nội dungy kiến, kiến nghị cử tri có phụ biển đỉnh kèm)
n. Đề nghị vói UBND tỉnh giải quyết: 01 ý kiến
1. Cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm
xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi năm
2020, hiện nay dịch tả lợn Châu phi năm 2020 bùng phát trở lại nhiều hộ gia đình
chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng dịch, đàn lợn bị chết và tiêu hủy, nhiều hộ gia đình rất
khó khăn trong phát triển kinh tế trở lại nil ưng tại Thông báo kết luận số 144/TBVPUBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai nêu tại mục 1.II. với nội dung
"Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dập dịch tả lợn
Châu phỉ, đặc biệt tại các địa phương đang có dịch với quan điếm ngân sách nhà
nước klĩông hỗ trợ ”.
Trên đây là báo cáo tổng họp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 12
HĐND huyện khóa XVII, đề nghị ƯBND huyện Mường Khương xem xét giải quyết ý
kiên kiên nghị cử tri trên địa bàn huyện Mường Khương và báo cáo kêt quả vê
Thường trực HĐND huyện truức ngày 20/10/2020./.^-^
nhận:
- VP HĐND tỉnh Lào Cai;
- Văn phòng ƯBND tỉnh Lào Cai;
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- ư ỷ ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban, TĐB, Đại biểu HĐND huyện;
- Các CO' quan, ban, ngành huyện;

- TT. ĐU. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VPHĐND-UBND huyện;
- Các Chuyên viên.
- Lưu: VT, H S K H .j g ^

TM. THƯỜNG TRựC HĐND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH

PH V LỤC
Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ c ủ TRI S K q & # ^ ® Ỵ ậ k ứ 12 HĐND HUYỆN KIIÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016-2021
(Kèm theo Báo cáo s ố : l'?iAVỀHE/ĩ^ãỂỉỉỉbiĩày
/9/2020 của HĐND huyện Mường Khương)
------ 'rỉ>,7------------------------------------------------- ------ "
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Xã Bán Lầu

Cử tri thôn Cốc Phương (Bản Lầu) đề nghị huyện nghiên cứu, có dự án hỗ trợ cây
xoài, cây có múi trồng thay thế cây chuôi.

Xã Tả Thùng

Cử tri thôn Páo Mào Phin đề nghị huyện tiếp tục đầu tư nguồn vốn cho các hộ dân
nuôi Cá Lồng tại lòng hồ thủy điện Cốc Ly để phát triển kinh tế.

1

về xây dựng (10 ỷ kiến)

1.3

---

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP (02 ý kiến)

VẺ QUY I ỉ OẠCH, XÂY DỤN G , GIAO THÔNG, THỦY LỌI, ĐIỆN, NƯỚC SINH HOẠT

1.2

■"

Nội dung

UBND xã, thị trấn
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1.1

......

Thị trấn Miròìig Khương

Cử tri thôn Sa Pả (Sa Pả 11) đề nghị huyện xem xét chỉ đạo các mỏ đá gần khu vực
thôn không nổ mìn phá đá với khối lượng thuốc nổ lớn làm ảnh hưởng đến công trình
nhà ở nhân dân.

Xã La Pan Tẩn, Cao S oìi

Cử tri các thôn Cu Ty Chải, Mường Lum, Ma Cai Thàng; thôn Pa Cheo Phin A,B đề
nghị huyện xây dụng trạm phát sóng Vinphone và Vietell đế tạo điều kiện cho nhân dân
liên lạc được tốt hơn.

Xã Cao Soìi

1. Cử tri xã Cao Sơn đề nghị huyện quan tâm xây dựng mới trụ sở UBND xâ Cao Sơn
hiện nay trụ sở UBND cũ quá trật hẹp, công trình đang xuống cấp, không đáp ứng nhu
cầu làm việc.

Ghi
chú

2. Cử tri trường PTDTBTTHCS Cao Sơn đê nghị huyện quan tâm xây dựng Nhà ăn
cho học sinh bán trú; xây tường bao xung quanh trường; xây dựng 2 tầng gồm 8
phòng; xây nhà đa năng cho trường học.
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Xã Ban Lầu

Cử tri thôn Trung tâm xã Bản Lầu đề nghị huyện tiếp tục đầu tư và sửa chữa khu chợ
trên của chơ Bản Lầu, vì hiên nay công trình còn làm dở dang chưa hoàn thành, chưa
đưa vào kinh doanh được.
1. Cử tri thôn Lao Hầu đề nghị huyện sớm có ý kiến giải quyết việc đề nghị hỗ trợ thêm
kinh phí trong việc đồng ý đổi đất của 01 hộ gia đình với đất nhà văn hóa cũ để sớm có
mặt bằng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.

Xã Thanh Bình

2. Cử tri thôn Thính Chéng đề nghị với đơn vị thi công kè bờ suối tại thôn san tạo trả
lại mặt bằng bờ kè (sau khi kè xong) để nhân dân đi lại sản xuất thuận lợi và khơi lại
dòng chảy của con suối như ban đầu, hiện nay đơn vị thi công điều chỉnh dòng chảy,
đến mùa mưa lũ nước to đổ dồn vào ruộng nương, đường đi sản xuất của nhân dân.

Xã Nấm Lư

Cử tri trường PTDTBTTHCS Nấm Lư đề nghị huyện: (1). Xây kè và tường bao xung
quanh nhà trường; (2). Xây nhà đa năng, sân thể thao đế tạo sân chơi cho học sinh.
Cử tri thôn Xà Khái Tủng xã Tả Ngài Chồ đề nghị xây bể chứa nước sinh hoạt cho
thôn khoảng 200 m3 nước phục vụ cho 45 hộ dân, hiện nay thôn chưa có bể chứa

Xã Tả Ngài Chồ

Xã Tung Chung Phố

nước nên khó khăn trong sinh hoạt.
1. Cử tri thôn Văng Leng xã Tung Chung Phố đề nghị làm nắp mương thủy lợi đoạn
Páo Tủng - Văng Leng; Đe nghị xây kè tả luy âm đường Tả Ván - Văng Leng do mưa
lớn nên bị sạt.
2. Cử tri thôn Lũng Pâu đề nghị sửa chữa mương thủy lợi đầu ống cáp treo dẫn nước
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bi sat lún
2

2.1

2.2

VÈ G IAO TH Ô N G (14ỷ kiến)

Xã Nấm Lư

Xã Tả Thàng

Cử tri thôn Cốc Chứ đề nghị huyện khảo sát nâng cấp tuyến đường bê tông từ ngã ba
thôn Pac Ngam đi Ngam Lâm vì tuyến đường hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng,
phương tiện giao thông đi lại tuyến đường này không đảm bảo an toàn.
1. Cử tri thôn Tả Thàng đề nghị đầu tư kinh phí đổ Bê tông đường nội đồng thôn 02
đoạn có chiều dài 600 m.
2. Cử tri thôn Bản Phố đề nghị huyện bố trí kinh phí tu sửa đường từ thôn Bản Phố đi
thôn Cu Ty Chải xã La Pan Tẩn
dài 4,6 lcm do đường sạt nhiều đoạn.
3. Cử tri thôn Páo Máo Phin A, xã Tả Thàng đề nghị huyện:
- Đầu tư kinh phí đố Bê tông Đường từ Nhà văn hóa thôn sang đến nhà ông Pao
khoảng 200m.
- Xây rãnh đường từ thôn Páo Máo Phin A, sang thôn Cán cấu I chiều dài khoảng 5 km.
- Mở mới và đố bê tông nối tiếp từ đầu thôn đến cuối thôn, khoảng 1,2 km.

2.3

2.4

2.5

Xã Cao Son

Cử tri xã Cao Sơn đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí tu sửa đường Lùng Chéng
Nùng đi Sả Lùng Chéng bị sạt Taly âm (xã đã dùng quỹ dự phòng của xã để khắc
phục nhưng không đủ kinh phí đe khắc phục).

Xã La Pan Tẩn

Cử tri thôn Sà San 1 xã La Pan Tẩn đề nghị huyện đầu tư đồ bê tông đường vào thôn
có chiều dài 01 km.

Thị trấn Muòng Khương

Cử tri Thị trấn Mường Khương đề nghị phòng Kinh tế- Hạ tầng kiểm tra hành lang
lòng hè đường, kiếm tra việc xây lấn hành lang đường tại khu vực trung tâm Thị trân
đảm bảo chỉnh trang đô thị.

Mư(

ĩ<»
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1. Cử tri thôn Cốc Ngù đề nghị huyện chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ
đường đi vào sản xuất khu vực đồn cũ để nhân dân đi lại thu hoạch vụ mùa được
thuận tiện.
2.6
Xã Nậm Chảy

2. Cử tri thôn Cốc Râm đề nghị huyện đầu tư làm cống rãnh thoát nước hai bên đường
từ thôn Cốc Râm đến thôn Gia Khâu B để đảm bảo mùa mưa không bị ngập úng, xói
mòn mặt đường và đảm bảo vệ sinh môi trường.
3. Cử tri xã đề nghị huyện xem xét chỉ đạo đội quản lý đường bộ thường xuyên tô chức
duy tu bảo dưỡng, phát quang tuyến đường đi mốc 17, đế đảm bảo cho việc đi lại.

2.7

Xã Tả Gia Khâu

Cử tri đề nghị huyện đầu tư kinh phí nâng cấp 2 tuyến đường đi mốc 169 và mốc 170
nhằm phục vụ cho công tác tuần tra và nhân dân đi lại sản xuất, hiện nay tuyến đường
này đã xuống cấp nghiêm trọng, xe máy và ô tô đi lại vô cùng khó khăn
1. Cử tri thôn Páo Tủng đề nghị mở đường từ trụ sở UBND xã Tung Chung Phố cũ
đến điểm làm cầu (năm 2018 huyện đã khảo sát) mặt đường rộng 2m đế tạo điêu kiện
nhân dân đi vào khu sản xuất.
2. Cử tri thôn Lũng Pâu đề nghị mở đường nội đồng từ khu Làng Lùng đi Lan Đàn
Khao dài khoảng 3km nối thông với đường Dì Thàng.

2.8

Xã Tung Chung Phố

3. Cử tri thôn Tả Chu Phùng xã Tung Chung Phố đề nghị huyện chuyến phần duy tu
bảo dưỡng tuyến đường Quốc lộ 4D - Dì Thàng dài 2 km cho thôn tự duy tu, hiện
tại chất lượng duy tu tuyến đường này không đảm bảo.
4. Cử tri thôn Séo Tửng đề nghị đổ đường bê tông từ thôn lên đường biên dài khoảng
1,5 lem hiện nay bà con, bộ đội đi tuần tra rất khó khăn

3
3.1

VÈ NƯ ỚC SINH HOẠT (02 ý kiến)
Xã L ùng Vai

Cử tri thôn Cốc Phúng và thôn Bản Sinh đề nghị huyện nâng cấp công trình cấp nước
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sinh hoạt của thôn.
3.2

Xã Tung Chung Phố

4.

VỀ THỦY LỢ ỉ (0 4 ý kiến)

4.1

4.2

Xã Nộm C hảy

Xã Nấm Lu

Cử tri thôn Nàn Tiểu Hồ đề nghị nâng cấp đường nước sinh hoạt thôn hiện nay vào
mùa khô thường xuyên thiếu nước.

Cử tri thôn Lao Chải đề nghị huyện kiểm tra, đầu tư sửa chữa đoạn kênh mương đã bị
sập hư hỏng nặng với chiều dài 800m tạo điều kiện nhân dân có nguôn nước tưới tiêu
đồng ruộng.
Cử tri thôn Tả Thền đề nghị huyện mở mới 02 tuyến mương (Tuyến 1 từ khu vực Cùm Nhiu
đến Na Liếng; Tuyển 2: Từ Rầy Tứ đến Na Tọc, cả 02 tuyến có chiều dài khoảng 800m)
hiện đã khảo sát và đo đạc từ 2018 nhưng đến nay vẫn chưa thấy huyện khởi công?
1. Cử tri thôn Ma Lù Thàng, Pao Pao Chải, Sả Chải đề nghị huyện đầu tư kinh phí sửa
chữa 04 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng tại các thôn.

4.3

5

Xã Pha Long

2. Cử tri thôn Lao Ma Chải đề nghị huyện đầu tư xây mương thoát lũ cánh đồng thôn
Lao Ma Chải với chiều dài lkiTL, vì hiện nay cứ mỗi trận mưa to nước và đât đá vùi
lấp vào ruộng của dân gây khó khăn cho trồng cấy.

VẺ Đ IỆN ( 05 ý kiến)

5.1
Xã Bản Xen

1. Cử tri thôn Na Vai đê nghị Chi nhánh Điện lực huyện có kê hoạch khảo sát đâu tư
bổ sung cột điện từ khu đầu nhà ông Canh cho đến đoạn nhà ông Cao Xuân Chương
thuộc khu đường mới mở.
2. Cử tri thôn Bản Sen đề nghị Chi nhánh Điện lực tiếp tục quan tâm làm cột điện cho
các hộ dân thôn Cốc Ke và khu Na Ha Trả do đường dây điện nhiều năm qua chỉ được
mắc tạm bằng cột Tre, gỗ không bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nhân dân đã ý kiến
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nhiêu lân nhivng van chiva thirc hiên dirge.
5.2

5.3

5.5

6

6.1

Xa Thanh Binh

Cir tri thôn Lao Hâu dê nghi Chi nhanh diên lue Mucmg Khuong xem xét dâu tu thêm
câc côt diên kéo diên vê Nhà dân, hiên nay mot sô hô gia dinh tir lcéo dây diên bàng
côt gô nên tiêm ân nguy hiêm.

Xa Lung Vai

Cû tri thôn Giâp Cir tiêp tue dê nghi Chi nhânli diên lire Mucmg Khuong kiêm tra,
xem xét dâu tu câc côt diên kéo diên cho nhôm hô dân tù nhà ông Dô Minh Ngoc vào
cuôi thôn.

Xâ Ta Gia Khâu

Cû tri xa Ta Gia Khâu dê nghi huyên Chi nhânh Diên lue Mucmg Khuong kiêm tra
thirc tê, xem xét dâu tu 12 côt diên cho nhân dân tai câc thôn Lao Hô Chai (6 côt), Sin
Pao Chai (03 côt), Pac Tà (03 côt), vi hiên nay rât nhiêu côt diên xa khu dân eu, nhân
dân kéo diên dây dài làm mât an toàn.

VÈ DAT DAI- SAP XÉP DÂN CLI ( 04 ÿ kién)

Xâ Thanh Binh

Cû tri thôn Lao Hâu cô ÿ kiên nhân dân trong thôn dâ lâp dàng kÿ do dac dât dai câp giây
CNQSD dât tû nam 2019 nhimg dên nay chua thây duge câp giây chûng nhân quyên su
dung dât, de nghi huyên chi dao câc co quan chûc nâng kiêm tra do dac diên tich dât thô
eu, dât nông nghiêp dê sôm thirc hiên câc thü tue và câp giây CNQSD dât cho nhân dân
trong thôn.
1. Cû tri xa Pha Long dê nghi Phông Tài nguyên và Môi truông sôm xem xét câp giây
chûng nhân quyên su dung dât cho 02 hô gia dinh (Ma Seo Trang, Giàng Seo Chu)
duge di chuyên giâi phông san lao mat bàng tû nam 2016 dên nay hô gia dinh dang
khoi công xây dung nhà ô.

6.2
Xâ Pha Long

2. Cû tri xâ Pha Long dê nghi sôm duge câp giây chûng nhân quyên su dung dât cho
18 hô dân dâ dùng dât 5% dê dôi dât voi câc hô dân phuc vu cho giâi phông mat bàng
truàng Mâm non Pha Long.
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Xã Tả Ngài Chồ
III

Hiện nay thôn Máo Chóa Sủ có hơn 10 hộ dân đang ở có nguy cơ sạt lở, đá lăn có
những hộ bị sạt lở đến trước sân nhà gây nguy hiếm đến tính mạng và tài sản. Các hộ
dân đang có nhu cầu di chuyển nhà ỏ' nhưng không có mặt bằng do địa hình dốc. Nhân
dân đề nghị huyện xem xét khảo sát tạo mặt bằng di dân đến nơi ở an toàn.

LĨNH VỤC VĂN HÓA- YTẾ- TRUYỀN THÔNG- MÔI TRƯỜNG ( 03 ý kiến;
Xã Cao Son

Cử tri Trạm Y tế đề nghị huyện bố trí cho Trạm chuyển về phòng khám cũ Cao Sơn vì
phòng khám cũ hiện còn nhà 2 tầng còn đế trồng.
-------------------------------------- s------------------------------------------------------------------ ----- ------- --------- ----------------

ĨV

Xã Nậm Cháy

Cử tri xã Nậm Chảy đê nghị huyện xem xét có biện pháp quản lý chặt chẽ Đên thờ tại
KM2 và Đền Sảng Chải tại Thị trấn Mường Khương theo quy định, không để kẻ xấu
lợi dụng.

Xã Tả Ngài Chò

Công an xã đề nghị huyện xem xét bố sung 01 Công an viên cho thôn Hoàng Phì
Chải, hiện nay thôn có gần 90 hộ dân, tình hình trong thôn rất phức tạp hiện tại có 01
công an không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

VÈ CHẾ Đ ộ CHÍNH SÁCH, KINH PHÍ (05 ý kiến)

Xã Nấm Lư

Cử tri xã Nấm Lư có ý kiến: Hiện nay việc chi trả tiền lương hưu cho cán bộ hưu trí
đang được thực hiện chi trả theo cụm xã nên việc đi nhận tiền lương hưu hàng tháng
gặp nhiều khó khăn, do một số cán bộ hưu trí cao tuổi việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Đề nghị huyện xem xét hình thức chi trả tiền lương hưu theo lừng xã để cán bộ hưu trí
nhận lương hưu được thuận tiện
1. Cử tri xã Nậm Chảy đề nghị huyện xem xét hướng dẫn việc triến khai thực hiện
Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đặc thù phòng chống dịch Covid-19
đối với việc hỗ trợ kinh phí cho lực lượng khi tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt trạm

Xã Nậm Cháy
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Thị trấn Mưò*ng Khương

biên giới.
2. Cử tri thôn sấn Pản ý kiến về việc doanh nghiệp thi công c ầ u ở thôn hiện nay đã
dừng thi công, quá trình thi công làm ảnh hưởng tới diện tích cây Sa Nhân nhung
chưa thấy đền bù cho nhân dân.
3. Cử tri đề nghị Bệnh viện đa khoa chỉ đạo việc trông giữ xe có thu tiền cần niêm yết
giá thu vé xe và có vé thu theo quy định. Hiện nay khi gửi xe bảo vệ thu tiền coi xe
4000đ/xe/lượt, nhưng không có vé xe.
Cử tri Lù Tà Chín thôn Hàm Rông ý kiến: Gia đình đã trông 01 đôi thông tại xã Nấm
Lư được khai phá đất năm 1970, năm 1974 gia đình tự mua giống trồng đồi cây trên.
Trong thời gian qua gia đình đã khai thác cây to sử dụng. Đen tháng 3/2020, gia đình
tiến hành khai thác cây thông và chuyển đất sang để trồng loại cây khác, tuy nhiên cán
bộ Hạt Kiểm lâm yêu cầu không được khai thác sử dụng và ý kiến đây thuộc rừng
quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ 661. Gia đình đề nghị huyện xem xét, chỉ đạo
các ngành chức năng làm rõ nội dung để gia đình được biết.
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