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Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt 
động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Ke hoạch số 41/KH- 
TTHĐND ngày 05/4/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát tình hình 
giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 9 và việc 
thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 của 
HĐND tỉnh khóa XIV. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối họp với các 
Ban của HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của UBND 
tỉnh và đã báo cáo kết quả giám sát với kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa XIV, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và gửi kết 
quả giải quyết các kiến nghị của cử tri của huyện Mộc Châu tới Thường trực 
HĐND, UBND, Ban Thường ủy  ban MTTQ Việt Nam và một số xã thuộc 
huyện Mộc Châu để biết, theo dõi và thông tin đến cử tri trên địa bàn (cổ phụ 
lục tổng hợp kèm theo)./.
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PHỤ LỤC
Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri của huyện Mộc Châu đã được 

các cơ quan trả lời qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7,
HĐND tỉnh khóa XIV

(Kèm theo Công văn sổ 2224/TTHĐND ngày 12/8/2019 
của Thường trực HĐND tỉnh)

I. Ý kiến đã được ƯBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong
1. Chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thành phố giải trình trách 

nhiệm của người đứng đầu trong việc chậm giải ngân, thanh toán nguồn 
kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh theo Quyết định 319- 
QĐ/TU ngàý 01/12/2016 của Ban Thường yụ tỉnh ủy

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 
ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá và xử lý trách nhiệm việc tiếp nhận, 
phân bổ, giải ngân, thanh toán các nguồn vốn CTMT Quốc gia và các nguồn vốn 
ngân sách tỉnh; tại Điều 9 quy định chế độ báo cáo “trước ngày 20 hàng tháng, 
ngày 20 tháng cuối quý, ngày 20/12 hàng năm...”, các Sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 
9 Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 UBND tỉnh về kết quả triển 
khai thực hiện giải ngân, thanh toán các nguồn kinh phí.

2. Kịp thòi trình phân bổ đủ kinh phí cho các huyện, thành phố để 
triển khai thực hiện các nghị quyết; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành 
phố phân bồ đủ và rõ kỉnh phí cho ngân sách cấp xã để tổ chức thực hiện 
các nghị quyết

- Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách 2018, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đon vị, các huyện, thành 
phố rà soát, xác định kinh phí thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban 
hành, tổng hợp trong dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 trình HĐND, 
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong dự toán chi của các Sở, ngành, cơ quan, 
đơn vị, các huyện, thành phố để triển khai thực hiện.

- Trong thẩm định dự toán ngân sách năm 2019, U B N D  tỉnh giao Sở Tài 
chính chỉ đạo ƯBND các huyện, thành phố phân bổ nguồn kinh phí thực hiện 
các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến từng xã để triển khai thực hiện theo quy 
định, như: Kinh phí cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; sinh hoạt 
phí HĐND xã; kinh phí phụ cấp cấp ủy trực thuộc Đảng bộ xã; kinh phí hoạt 
động các Chi hội; kinh phí tuyên truyền giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, 
chuẩn tiếp cận pháp luật và tủ sách pháp luật...

3. Chỉ đạo sửa các văn hướng dẫn thực hiện để giảm thủ tục hành 
chính, thuận tiện trong việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ; làm rõ hơn 
trách nhiệm trong việc làm chậm; phân cấp mạnh hơn cho cơ sở
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UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ động đề xuất các văn bản hướng dẫn 
thực hiện Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng 
quy định của pháp luật, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoi 
tượng thực hiện nghị quyết; sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, góp phần thực 
hiện tốt chủ trương của tỉnh ủy, chính sách của HĐND tỉnh trong phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương. Qua theo dõi, đến 
nay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Sở Tài chính ban hành, quá 
trình triển khai thực hiện chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Đối với trách nhiệm trong việc chậm giải ngân, thanh toán nguồn kinh phí 
thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định 
số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Quyết định số 
2501/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá và 
xử lý trách nhiệm việc tiếp nhận, phân bổ, giải ngân, thanh toán các nguồn vốn 
CTMT Quốc gia, CTMT và các nguồn vốn ngân sách tỉnh.

4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết 
ở cơ sở, nhất là việc cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện nghị quyết (ngăn 
sách cấp huyện, ngân sách cấp xã)

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính ban hành văn bản gửi UBND các 
huyện, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và báo cáo kết 
quả giải ngân, thanh quyết toán kinh phí về cơ chế, chính sách HĐND tỉnh đã 
ban hành, cụ thể: Năm 2018 tại các văn bản: Công văn số 279/STC-QLNS 
ngày 22/01/2018; Công văn SỐ 753/STC-QLNS ngày 7/3/2018; Công van số 
3097/STC-QLNS ngày 27/8/2018. Năm 2019: Cong văn số 69/STC-QLNS 
ngày 08/01/2019. Các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính đã hướng dẫn và 
tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc phân bổ 
kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo kịp thời.

5. Tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 
số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch 
vụ môi trường rừng, theo hướng cho phép sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ 
môi trường rừng để trồng rừng bằng các loại cây ăn quả

Quy định sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng cấp tỉnh; Chủ rừng; ủy  ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà 
nước giao trách nhiệm quản lý rừng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản
3, Khoản 4 Điều 70 (Sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng), Mục 4, Chương V; 
Khoản 2, Điều 80 (Nội dung chỉ của Quỹ Bảo vệ và phát trỉến rừng), Mục 7, 
Chương V Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó không có quy 
định Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; ủy ban nhân dân cấp xã, tố chức 
khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng được phép sử dụng kinh phí 
chi trả dịch vụ môi trường rừng đế trồng rừng bằng các loại cây ăn quả.
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Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Ban quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát 
triên rừng tỉnh tiêp tục nghiên cứu, xem xét, đê xuât với UBND tỉnh phê duyệt 
các dự án trồng rừng bằng các loại cây ăn quả sử dụng kinh phí từ nguồn tiên 
trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Tiên 
viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tô chức, cá nhân trong nước và 
ngoài nước; Nguôn hô trợ từ Quỹ trung ương; Lãi tiên gửi các tô chức tín dụng; 
Các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy 
định của pháp luật.

6. Tập trung tổ chức thu nợ thuế để đến ngày 31/12/2018 số nợ thuế 
không quá 5% tổng thu ngân sách trên địa bàn

Tính đến thời điểm 31/12/2018, Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn 
đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thu được 126,315 tỷ đồng, đạt 32,1%/Tổng số 
nợ tính đến thời điểm 31/12/2017; Bằng 52,9% nợ có khả năng thu. Trong đó, 
thu nợ bằng biện pháp quản lý nợ: 86,353 tỷ đồng, thu nợ bằng biện pháp cưỡng 
chế trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế: 39,962 tỷ đồng.

Tổng số thuế nợ đến 31/12/2018 là 342 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng thu 
ngân sách năm 2018 (5.011 tỷ đồng); trong đó: Nợ có khả năng thu là 146 tỷ 
đồng bằng 2,9%/Tổng thu ngân ngân sách toàn ngành năm 2018 (so với năm 
2017 đã giảm được 2,1%).

7. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, đặc biệt đổi vói các khoản 
thu chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán ngân sách như: thu thuế công thương 
nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; thu từ hoạt động thủy điện doanh nghiệp Trung ương 
để đảm bảo cân đối thu chỉ năm 2018

UBND tỉnh đã ban hành các Công văn số 3472/UBND-TH ngày 
02/10/2018; Công văn số 3654/UBND-TH ngày 10/12/2018, chỉ đạo các cấp 
ngân sách, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách, 
đặc biệt đối với các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán ngân sách như 
thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; thu từ khu vực doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ hoạt động thủy điện Trung ương để 
đảm bảo cân đối thu, chi năm 2018.

Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Miền 
Bắc về kế hoạch phát điện Nhà máy thủy điện Sơn La năm 2018 và phối hợp 
thu nợ thuế các Công ty kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh. Thu ngân sách trên 
địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 5.030 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh trước 02 năm) và đảm bảo cân đối nhiệm vụ chi năm 2018.

8. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân 
trong công tác thu, hạch toán, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ phát 
triển đất trồng lúa trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá 
trình tổ chức triển khai thưc hiên• •
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ƯBND tỉnh đã giao Sở Tài chính ban hành Công văn số 2538/STC-TCDN 
ngày 16/7/2018 hướng dẫn các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan về 
công tác tô chức thu, hạch toán, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ phát 
triên đât trông lúa trên địa bàn. Qua theo dõi đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tại cơ 
sở, chưa phát sinh vướng mắc.

9. Chỉ đạo Ban quản lý di dân TĐC thủy điền Sơn La chi trả cho 
nhân dân đủ số tiền đền bù giải phóng mặt bằng đầu tư tuyến đường Nà 
Mường - Quy Hướng, huyện Mộc Châu (đợt 2)

Tuyến đường giao thông Nà Mường - Quy Hướng, huyện Mộc Châu {dự 
án Đường giao thông từ Quốc lộ 43 - trung tâm xã Quy Hướng, huyện Mộc 
Châu) được đầu tư bằng nguồn vốn Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã 
hội vùng chuyển dân sông Đà, xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La, 
tuyến đường đã xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ 
tháng 5/2018. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn Đề án 1460 
UBND tỉnh đã giao bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách tỉnh cho dự án tại 
Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 21/9/2018; Quyết định số 2877/QĐ- 
UBND ngày 20/11/2018 với số tiền bổ sung là 7.671 triệu đồng. ƯBND tỉnh đã 
giao Ban Quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La chuyển số tiền 2.423,941 
triệu đồng (đợt 2) về Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu để thực hiện 
chi trả (100%) tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường Nà Mường - 
Quy Hướng, huyện Mộc Châu cho các hộ dân.

10. Xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 
15/5/2018, theo hướng điều chỉnh giảm mức giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển rác thải sinh hoạt; tăng mửc giá đối với các hộ kinh doanh nhà nghỉ, 
khách sạn; đối với hệ thống nhà hàng, các hộ kinh doanh rửa xe máy cần 
quy định cụ thể quy mô từ bao nhiêu bàn ăn, bao hiêu chiếc xe rửa/tháng 
hoặc diện tích kỉnh doanh bao nhiêu để dễ xác định. Vì mức giá quỵ định 
như hiện nay chưa phù hợp với thực tế cơ sở

Mức giá tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND là mức giá tối đa áp dụng 
cho địa bàn thành phố và 11 huyện; UBND các huyện, thành phổ có thẩm quyền 
quyết định giá cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Như vậy, 
việc xác định mức giá thu cụ thể do UBND huyện, thành phố quyết định cho 
phù hợp, không xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2018.

11. Tham mưu ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; tăng 
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế vận hành hồ chứa các thủy 
điện trên địa bàn tỉnh để đảm bảo điều tiết nguồn nước cho sản xuất

Hàng năm, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối họp với các Sở, 
ngành, các huyện, thành phố kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa 
của các chủ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy đa 
số các chủ đập, hồ chứa đã thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa được phê 
duyệt. Tuy nhiên một số chủ đập, hồ chứa chưa thực hiện nghiêm túc việc duy
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trì dòng chảy tối thiểu đầy đủ 24/24 giờ, đã gây ra tình trạng thiếu nước cục bộ 
cho sản xuất của nhân dân vùng hạ du đập, hồ chứa thủy điện. Sở công thương 
đã yêu cầu các chủ đập, hồ chứa phải nghiêm chỉnh chấp hành việc duy trì dòng 
chảy tổi thiểu sau đập 24/24 giờ. Đồng thời kiến nghị, đề xuât với UBND tỉnh 
giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải pháp đê giám sát việc duy trì 
dòng chảy tôi thiêu sau đập của chủ đâu tư {giảm sát thông qua /ỉể thông 
camera)-, giao cho UBND cấp huyện, ƯBND cấp xã nơi xây dựng hồ chứa 
thường xuyên giám sát việc chấp hành của chủ đập, hồ chứa; kịp thời báo cáo 
ƯBND tỉnh khi phát hiện sai phạm của chủ đập, hồ chứa để chỉ đạo, xử lý theo 
quy định. Đên nay hâu hêt các dự án thủy điện đã đảm bảo câp đủ nước cho sản 
xuất của nhân dân khu vực hạ du.

Trong quá trình thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, định kỳ sau 5 năm 
hoặc khi quy trình vận hành không còn phù họp với tình hình thực tê vận hành, 
chủ đập, hồ chứa phải có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh lại quy trình vận hành 
cho phù hợp. UBND tỉnh giao Sở Công thương thường xuyên theo dõi, đôn đôc 
các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

12. Xem xét sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 530/SGTVT-KCHT ngày 
07/4/2013, theo hướng phân cấp quản lý nguồn kinh phí quản lý, sửa chữa bảo 
dưỡng thường xuyên đường bộ hàng năm cho UBND cấp xã quản lý thực hiện 
thì sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn. Vì UBND xã là đơn vị quản lý địa bàn, có thể 
huy động lực lượng nhân dân tham gia khắc phục sự cố kịp thời và giúp bà 
con nhân dân sớm ổn định cuộc sống khỉ có sự cố bão lũ xảy ra

Việc sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 530/SGTVT-KCHT ngày 07/4/2013, 
UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong 
thời gian tới xem xét điều chỉnh đảm bảo phù họp quy định và tình hình thực tế của 
địa phương.

13. Quan tâm hỗ trợ kỉnh phí làm đường bê tông nội bản cho các 
điểm tái định cư Thủy điện Sơn La khi được Chính phủ phê duyệt nguồn 
kỉnh phí Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kỉnh tế - xã hội vùng tái định cư 
thủy điên Sơn La” giai đoan II cho các điểm tái đinh cư thủy điên Sơn La
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Đe án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện 
Son La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg 
ngày 31/5/2018, với tổng mức vốn đầu tư của Đe án là 5.141 tỷ đồng. Để thực 
hiện Đề án giai đoạn 2018-2020, ngày 08/9/2018 ƯBND tỉnh đã có Quyết định 
số 2196/QĐ-UBND giao Chủ đầu tư thực hiện các dự án thành phần sửa chữa, 
nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Đe án {prong đó có 47 dự 
án đường nội bộ điếm tái định cư được đầu tư, nâng cap theo tiêu chí đường giao 
thông nông thôn men).

Thực hiện Luật đầu tư công, ngày 24/10/2018 UBND tỉnh Sơn La đã có Báo 
cáo số 628/BC-UBND gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về đề xuất chủ 
trương đầu tư các dự án thành phần sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ 
sở hạ tầng thuộc Đe án. Tuy nhiên, đến nay chưa có chủ trương đầu tư và kế hoạch



vốn để thực hiện. Sau khi Đe án được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung 
ương cho chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn năm 2019, UBND tỉnh sẽ giao 
Ban Quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La tham mun chỉ đạo các Chủ đầu tư 
triển khai thực hiện 47 dự án đường nội bộ điểm tái định cư.

14. Xem xét các tiêu chí đánh giá danh hiệu “gia đình văn hóa”, “tổ bản 
văn hóa” hợp lý, phù họp hơn (đang nặng về tiêu chí ma túy)

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 535/UBND-KGVX, ngày 22 tháng 
02 năm 2019 về việc thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 
năm 2018 của Chính phủ. Trong đó cụ thể hóa thang điểm, cách chấm đối với 
việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa trên 
địa bàn tỉnh Sơn La phù họp với cơ sở thực tiễn tại tỉnh Sơn La và quy định theo 
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 cua Chính phủ.

15. Quản lý tốt số học viên đang điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở 
điều trị nghiện ma túy của tỉnh; không để thẩm lậu ma túy vào cơ sở điều 
trị nghiện

Công tác cai nghiện ma túy nói chung và việc quản lý học viên đang cai 
nghiện tại các Cơ sở Điều trị nghiện ma túy trên địa bàn đã được Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các Cơ sở Điều 
trị nghiện ma túy đã chú trọng tuân thủ các quy định về quy trình cai nghiện, 
chế độ chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn mặc và sinh hoạt, giáo dục, trị liệu cho 
học viên, từ đó đã giúp học viên an tâm chữa trị, cai nghiện, không để xảy ra 
mất an toàn hay trốn chạy tập thể tại Cơ sở; đồng thời thực hiện tốt cơ chế 
phối hợp giữa Cơ sở với các lực lượng chức năng và chính quyền sở tại trong 
quản lý địa bàn và trong Cơ sở nhằm ngăn ngừa việc thẩm lậu ma túy vào Cơ 
sở Điều trị nghiện ma túy. —

16. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chính sách về phòng, 
chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh để đảm bảo phù họp với điều 
kiên thưc tiễn• •

ƯBND tỉnh giao Sở Tài chính phối họp với các Sở, ngành, ƯBND các 
huyện, thành phố tham mưu trình ƯBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 
số 89/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 về chính sách phòng, chống và kiểm 
soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong năm 2019, nếu có phát sinh 
các chế độ chính sách mới; ƯBND tỉnh sẽ giao Sở tài chính phối hợp với các Sở, 
ngành, ƯBND các huyện, thành phố rà soát trình ƯBND tỉnh, HĐND tỉnh tìịeo 
quy định.

17. Đề nghị với Bộ Y tế sớm nghiên cứu đưa ra quy trình chuẩn đoán 
xác định và phác đồ điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành các văn 
bản hướng dẫn và chẩn đoán hướng dẫn hỗ trợ điều trị cai nghiện ma tuý, bao 
gồm:Quyết định số 3556/QĐ-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ Y tế 
“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng
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ma túy tổng hợp dạng Amphetamine”; Quyết định số 786/QĐ-BYT ngày 
01/3/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tông hợp 
dạng Amphetamine. Như vậy hiện nay việc chẩn đoán, điều trị cai nghiện ma 
túy tổng hợp được thực hiện theo 02 quyết định trên.

18. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện Thông tư số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 
09/7/2015 của liên bộ về quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác 
định tình trạng nghiện ma túy

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối họp với Công an tỉnh, Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra 
liên ngành kiểm tra việc xác định thẩm quyền, thủ tục, quy trình xác định tình 
trạng nghiện ma túy và hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện băng 
thuốc thay thế đối với các cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Đoàn đã kiểm tra tại các đơn vị: (1)Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh; (2)Cơ sở 
điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã; (3,Cơ sở điều trị Methadone Bệnh viện 
đa khoa huyện Sông Mã; (4)Cơ sở điều trị nghiện ma túy huyện Thuận Châu 
(5)Cơ sở điều trị Methadone Trung tâm Y tế Thuận Châu; (6)Phòng khám chuyên 
khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Qua kiểm tra 03 cơ sở điều trị nghiện ma túy, 100% các đơn vị được kiểm 
tra thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục, quy trình xác định tình trạng nghiện ma 
túy, được quy định tại Thông tư số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA.

19. Đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét nghiên cứu 
sửa đổi một số tiêu chí trong phiếu rà soát, điều tra hộ nghèo, cận nghèo để 
phù hợp với đặc thù vùng miền, như: phiếu khảo sát xác định hộ nghèo, hộ 
cận nghèo khu vực nông thôn có một sổ tiêu chí đánh giá chưa phù họp

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị cửa cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội kiến nghị với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại 
Công văn số 03/SLĐTBXH-BTXH ngày 02/01/2019 đề nghị Bộ nghiên cứu, 
xem xét, điều chỉnh các tiêu chí nêu trên trong phiếu BI điều tra, rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho các tỉnh trung du và niền núi phía Bắc để tránh 
gây thắc mắc trong nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh trung du và 
niềm núi phía Bắc trong tổ chức thực hiện.

20. Xem xét sửa đổi Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 23/2018/QĐ- 
UBND ngày 17/7/2018 của ƯBND tỉnh về việc phân cấp quản lý tổ chức 
bộ máy các cơ quan, tố chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên 
địa bàn tỉnh Sơn La. Vì theo Quy định của UBND tỉnh việc bố trí số lượng 
cấp phó tại các đơn vị trường học chỉ căn cứ vào số lượng người làm việc 
được giao chưa tính đến yếu tố đặc thù là số điểm trường theo quy định tai 
Khoản 2, Điều 5, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngàỵ 
16/3/2015 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 
16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐTnên các đơn vị trường
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học có nhiều điểm trường (mầm non, tiểu học) gặp rất nhiều khó khăn trong 
công tác quản lý, điều hành.

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh giải 
quyết nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành 
phô tiêp tục thực hiện rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ hợp lý để tăng tỷ lệ số 
lượng học sinh, trẻ/lớp theo quy định của điều lệ trường tiểu học, điều lệ trường 
mâm non. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và 
học của giáo viên và học sinh. Trong quá trình thực hiện quy định về số lượng cấp 
phó các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối 
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố đánh giá hiệu quả 
hoạt động, những hạn chế, bất cấp để tiếp tục tham mưu trình ƯBND tỉnh xem 
xét, quyết định.

21. Trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 
82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sach 
khuyến khích, nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và 
đào tạo tỉnh Sơn, theo hướng tăng số tiền thưởng cho học sinh cấp trung 
học cơ sở là người dân tộc Mông, Dao, khơ Mú, La Ha, Kháng, Sinh Mun, 
Lào; học sinh là con liệt sỹ, con thương binh hạng 1/4; học sinh khuyết tật 
có tất cả các năm học trong cấp học (cỏ kết quả xếp loại cả 4 năm học: Học 
lực giỏi, hạnh kiếm tot: 3.200.000đ; có kết quả xếp loại cả 4 năm học: Học lực 
giỏi, hạnh kiểm khá: 2.700. OOOđ).

Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh đã 
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND; trong khi tình hình 
ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, trong những năm tới ngân sách tỉnh còn 
phải quan tâm, dành nhiều kinh phí hơn nữa để đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng 
Chương trình thay sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, Sở Giáo 
dục và Đào tạo đề xuất chưa trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82/2014/NQ- 
HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh.

Sau khi tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chính sách và đề xuất nội 
dung trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND, Sở Giáo dục và 
Đào tạo đã xin ý kiến Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Sở Tài chính đã nhất trí với nội 
dung đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công vãn số 5145/STC-TCHCSN 
ngày 31/12/2018, Sở Nội vụ chưa có ý kiến.

22. Hiện nay các tiểu khu phấn đấu đạt “Tiểu khu không có ma tuý”, 
nhưng tiêu chí đánh giá đã thay đổi, qua 02 năm áp dụng cho thấy để đạt 
được danh hiệu “Tiểu khu không có ma tuý” là rất khó đạt được, vì liên 
quan đến số người mắc nghiện cũ trong danh sách quản lý, mà tiêu chí hiện 
nay lại tính số người trong danh sách, trước đây phấn đấu không có người 
mắc nghiện mới và không có người tái nghiện là có thể đề nghị công nhận 
Tiểu khu không có ma tuý. Do vậy, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem 
xét lại các tiêu chí đánh giá đơn vị liên quan đến ma tuý, như hiện nay thì rất 
khó có thể thể đạt được (đây cũng là một ưong những tiêu chuẩn để xét tiểu khu 
đạt Tiêu khu văn hoả hàng năm).
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Ngày 09/8/2010, Bộ Công an (Đơn vị thường trực công tác phòng, chổng tội 
phạm, phòng, chổng ma túy của Ban chỉ đạo 138/CP) ban hành Quyết định số 
3122/QĐ-BCA về tiêu chí đánh giá, phân loại đon vị đạt tiêu chuân không có ma 
túy, thống nhất triển khai thực hiện trên toàn quốc. Từ năm 2008 đến năm 2013, 
ƯBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo 50 ƯBND tỉnh chủ trì thực hiện công tác đánh giá, 
phân loại đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy; từ năm 2014 đến năm 2015, 
giao Ban Chỉ đạo 2968 UBND tỉnh chủ trì thực hiện công tác đánh giá đon vị 
đạt tiêu chuẩn không có ma túy (các tiêu chí đánh giả vẫn thực hiện theo Quyêt 
định sổ 451/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của UBND tỉnh).

Hiện nay, Bộ Công an (Đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ) 
chưa có chỉ đạo điều chỉnh các tiêu chí đánh giá, phân loại đơn vị liên quan đến 
ma túy, do vậy các đơn vị, địa phương vẫn thực hiện theo tiêu chí của Bộ Công 
an ban hành.

23. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về các chính sách hỗ trợ, tạo việc 
làm cho các hộ gia đình bị thu hồi đất phục vụ cho phát triển đô thị

Tập trung thực hiện lồng ghép Kế hoạch số 36/KH-UBND ngàỵ 
17/3/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
124/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chương trình việc 
làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020. Ngày 21/3/2019 Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 320/SLĐTBXH-LĐVL về việc triển 
khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND tỉnh về Chương trình việc 
làm tỉnh Sơn La năm 2019. Chủ động phối hợp chặt chẽ với ƯBND các huyện, 
thành phố và các đơn vị có liên quan triến khai, chỉ đạo thực hiện lồng ghép các 
chính sách đế hỗ trợ, tạo việc làm cho các hộ gia đình bị thu hồi đất đế phát triến 
đô thị trên địa bàn tỉnh.

24. Chỉ đạo xây dựng và ban hành văn bản quy định về:
(1) Quy trình thực hiện thu hồi đất của các doanh nghiệp được giao 

đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục 
đích,...; trong đó cần quy định rõ về việc xử lý tài sản trên đất đối với các 
khu đất thu hồi.

(2) Xây dựng ban hành quy chế phối họp giữa ngành tài nguyên - môi 
trường với UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước về đất đai; tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng 
đất của các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 yề 
việc ban hành Quy chế về các bước thực hiện thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền 
với đất của các Tổ chức doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, to 
chức chính trị. ƯBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 
05/3/2019 về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường 
với ƯBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số nội dung quản lý 
nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
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25. Kiểm tra, yêu cầu Công ty Khoáng sản Phương Bắc di chuyển 
toàn bộ số thùng còn chứa Axit H2S04 đi noi khác và giải quyết dứt điểm 
việc cho Công ty Khoáng sản Phương Bắc khai thác mỏ đồng tại bản 
Chiềng Cang, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu {Hiện tại, Công ty bỏ khai 
thác hơn 1 năm từ năm 2016)

a) v ề  di chuyển toàn bộ số thùng còn chứa axit H2S04 đi nơi khác:
ƯBND tỉnh đã phê duyệt phương án sử dụng tiền quỹ cải tạo, phục hồi 

môi trường của Công ty cổ phần khoán sản Phương Bắc (tại Quỹ Bảo vệ môi 
trường tỉnh Sơn La) theo Công văn số 1978/STNMT-MT ngày 20/8/2018 yề 
việc xin ý kiến sử dụng tiền ký quỹ để xử lý hóa chất tồn đọng Công ty cổ phần 
đầu tư khoán sản Phương Bắc. Đã có hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng 
(Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn (NSEC) địa chỉ Khu kinh tế Nghi Sơn, 
xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) tại hợp đồng số 
01 /HĐKT/2018QBVMT&NSEC ngày 04/10/2018. Đến nay toàn bộ lượng axi 
H2S04 còn tồn đọng tại mỏ đồng bản Chiềng Cang, xã Hua Păng, huyện Mộc 
Châu đã được di dời ra khỏi địa bàn tỉnh Sơn La đến khu xử lý chất thải nguy 
hại của Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn xử lý đúng theo quy định của 
pháp luật.

b) Giải quyết dứt điểm việc cho Công ty khoáng sản Phương Bắc khai 
thác mỏ đồng tại bản Chiềng Cang, Hua Păng, Mộc Châu:

Ngày 17/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 49/TB- 
STNMT Thông báo thu hồi Giấy phép số 2661/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của 
Úy ban nhân dân tỉnh Sơn La cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Lộc 
khai thác khoáng sản tại mỏ đồng xã Hua Păng, huyện Mộc Châu (nay là Công 
ty cổ phần đầu tư khoáng sản Phương Bắc) khai thác khoáng sản tại mỏ đồng xã 
Hua Păng, huyện Mộc Châu.

26. Chỉ đạo Ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công xây dựng tuyến đường Mường 
Sang - Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Dự án đường Mường Sang - Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu được Chủ 
tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 
18/9/2017, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại 
Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 19/3/2018; thời gian thực hiện dự án năm 
2018-2020; nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương được phân bổ trong kế 
hoạch trung hạn hàng năm giai đoạn 2018-2020.

Đến tháng 5/2018, Chủ đầu tư (Ban quản ỉỷ dự án xây dựng các công 
trình giao thông tỉnh) đã tiền hành lựa chọn xong nhà thầu để thực hiện gói thầu 
thi công xây dựng công trình, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng 
và thương mại Tiến Anh Sơn La, thời gian thực hiện 30 tháng (khởi công tháng 
5/2018, hoàn thành tháng 11/2020). Ngay sau khi ký hợp đồng, Chủ đầu tư đã 
đôn đốc nhà thầu xây lắp tổ chức triển khai thi công, tuy nhiên do điều kiện thời 
tiết năm 2018 diễn biến bất lợi, nhất là tháng 7-9 trong khu vực thường xuyên có



mưa nhiều, liên tục nên việc triển khai gói thầu chưa đáp ứng được so với tiến 
độ yêu cầu, đến giữa tháng 9/2018 khi thời tiết thuận lợi dự án mới tiêp tục được 
triển khai.

Để đáp ứng mục tiêu xây dựng cứng hóa đường giao thông đến trung tâm 
xã đi được 4 mùa, đồng thời phấn đấu hoàn thành sớm dự án nhằm phục vụ nhu 
cầu đi lại của nhân dân trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh 
tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, Chủ đâu tư đã thống nhất với nhà thâu thi công 
xây lắp tập trung thiêt bị, máy móc, nhân lực, vật tư, vật liệu đê thi công, nhăm 
rút ngắn thời gian thực hiện gói thầu xây lắp, phấn đấu hoàn thành dự án trong 
năm 2019 (rút ngăn khoảng 01 năm so với tiên độ dự án được duyệt). Hiện nay, 
nhà thầu xây lắp đang tập trung thi công hạng muc nền đường, công trình thoát 
nước và đang chuân bị thi công hạng mục móng mặt đường. Chủ đâu tư cũng 
đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu để có thể sớm hoàn thành dự án trong 
năm 2019.

27. Xem xét sớm đầu tư xây dựng cầu treo qua suối Sập điểm Tiểu 
khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (năm 2015y 2016, Sở Giao thông - 
Vận tải và Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh đã khảo sát, hứa đầu tư xây 
dựng cầu này), các cầu tạm do nhân dân đóng góp xây dựng hiện đã bị bão 
lũ cuốn trôi

Cầu Tây Tiến 2, Tiểu khu 1-5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu thuộc 
danh mục 13 cầu của dự án xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La 
được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phê duyệt BCKTKT 
đầu tư xây dựng tại Quết định số 957-QD/TWDTN-TNXP ngày 26/10/2015 và 
Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La làm chủ đầu tư. Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn 
La đang chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dự án theo tiến độ, dự kiến quý 
II năm 2019 thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

28. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét nâng 
mức hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng cho diện tích rừng thuộc lưu 
vực Sông Mã bằng với lưu vực Sông Đà, vì mức chi trả chênh lệch quá lớn: 
lưu vực Sông Mã là 15.000 đồng/ha/ năm, lưu vực Sông Đà là 293.000 
đồng/ha/năm, chênh lệch 278.000/ha/năm

Việc xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm 
nghiệp và quy định tại các văn bản có liên quan. Việc nâng mức hỗ trợ chi trả 
dịch vụ môi trường rừng cho diện tích rừng thuộc lưu vực Sông Mã bằng với lưu 
vực Sông Đà là không có căn cứ. Do số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ một 
bên sử dụng môi trường rừng phụ thuộc vào đơn giá khoán và diện tích rừng của 
bên nhận khoán đã quy đổi theo hệ số K. Tổng số tiền chi trả cho bên nhận 
khoán bằng tổng số tiền chi trả cho diện tích khoán từ bên sử dụng dịch vụ môi 
trường rừng thứ n.

12



II. Ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND tỉnh chưa giải quyết dứt điểm 
cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm yụ

1. Khi tham mưu để cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu 
tư phải đảm đúng quy hoạch và phải xem xét kỹ về công suất của dự án, vì 
quy mô lớn sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân; thực hiện tốt quy định về 
quản lý, bảo vệ rừng trên lưu vực thủy điện, nhất là các quy định của Luật 
Lâm nghiệp mới được Quốc hội thông qua

Trong công tác thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 
đâu tư dự án thủy điện vừa và nhỏ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu 
tư thực hiện nghiêm túc Quyết định số 248/QĐ-ƯBND ngày 31/01/2018 của 
UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý quy hoạch, đầu 
tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện nhở trên địa bàn tỉnh 
Sơn La, Sở Ke hoạch và Đầu tư đã thường xuyên phối họp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan trong việc quản lý quy hoạch, khi tham mun cho UBND tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án 
thủy điện trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo các dự án được cấp có thẩm quyền là Bộ 
Công thương phê duyệt quy hoạch theo quy định, nhất là đối với các dự án có 
quy mô lớn.

Để thực hiện tốt các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng nhất là 
các quy định của Luật Lâm nghiệp mới được Quốc hội thông qua, trong quá 
trình thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư các 
dự án thủy điện, Sở Ke hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan đã thực 
hiện tốt quy chế phối hợp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành 
khai thác các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác 
kiểm tra, rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng rừng và đất rừng, sự phù hợp với 
quy hoạch bảo vệ rừng và đất rừng trước khi trình UBND tỉnh xem xét quyết 
định chủ trương đầu tư dự án. Đe nghị nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện 
việc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch sử dụng rừng và thực hiện 
nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác theo quy định của pháp luật.

2. Đề nghị Tòa án nìrân dân tình chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai 
dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh đã kéo dài 3 năm, ảnh hưởng 
đến nhu cầu chuyển đổi mục đích sản xuất của nhân dân

Dự án xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã được Tòa 
án nhân dân tối cao phê duyệt giai đoạn 2017-2020 (Quyết định sổ 658/QĐ- 
TANDTC-KHTC ngày 21/9/2016). UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận vị trí, địa 
điểm và quy mô, diện tích đất để đầu tư xây dựng... Do khó khăn về nguồn vốn đầu 
tư, đến nay dự án vẫn chưa triển khai thi công được. Để giải quyết khó khăn về vốn 
đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao đã có chủ trương đồng ý cho Tòa án nhân dân tỉnh 
Sơn La bán nhà và đất trụ sở làm việc cũ của Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu và 
trụ sở làm việc hiện tại của Tòa án nhân dân thành phố Sơn La để có vốn đầu tư dự 
án (Công văn sổ 84/TA-KHTC ngày 16/02/2017 của Tòa án tối cao).
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Hiện nay, Tòa án nhân dân tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết đế tố 
chức bán đấu giá trụ sở làm việc cũ của Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu; đối với 
trụ sở làm việc hiện tại của Tòa án nhân dân thành phố Son La chưa thực hiện được 
thủ tục bán đấu giá do đang vướng mắc về quy hoạch, ƯBND tỉnh đã giao UBND 
thành phố nghiên cứu trình điều chỉnh quy hoạch cục bộ (Công văn số 
3155/UBND-KT ngày 11/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh), đến nay ƯBND thành 
phố đang triển khai thực thực hiện (Theo báo cáo số 10Ỉ3/BC-UBND ngày 
28/11/2018 của UBND thành phổ). '

3. Đối vói việc Thu hòi lại toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty 
Khoáng sản Phương Bắc (trước đây là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hằng 
Lộc) được UBND tỉnh Sơn La cho thuê đất để thực hiện dự án khai thác 
khoáng sản (khai thác quặng đồng) để giao lại cho nhân dân tiếp tục canh 
tác ổn định đời sống

Do dự án không còn hoạt động, Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản 
Phương Bắc đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ theo 
điểm b Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 203 Luật Doanh 
nghiệp năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 
788/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngàỵ 03/4/2019 đề nghị Công ty cổ phần đầu tư 
khoáng sản Phương Bắc cung cấp quyết định giải thể cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường đế thực hiện thủ tục thu hồi đất đối với dự án xây dựng công trình khai 
thác hầm lò và chế biến mỏ Đồng tại xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/4/2019.

Trường họp Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Phương Bắc không cung 
cấp quyết định giải thể, ƯBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 
phôi hợp với Sở Kê hoạch và Đâu tư, các sở, ngành có liên quan và UBND 
huyện Mộc Châu tham mưu đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật.

4. Sớm trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 1, 
Nghị quỵết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tinh theo 
hướng bổ sung lực lượng dân quân cơ động và tại chỗ cũng là đối tượng 
được hưởng các chế độ, chính sách như đối với Dân quân phòng không, 
pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế. Vì tại khoản 1, 2, 
Điều 47, Luật Dân quân Tự vệ quy định về chế độ, chính sách đối với dân 
quân tự vệ

Chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Sơn La; ngoài 
được hưởng chung như; hỗ trợ ngày công lao động bằng hệ số 0,08 mức lương tối 
thiểu; được hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, 
về như cán bộ công chức cấp xã. Nhóm dân quân phòng không, pháo bỉnh, công 
bỉnh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y  tế được hỗ trợ thêm tiền ăn, mức hỗ trợ 
tiền ăn một ngày bằng hệ số 0,05 mức lương tối thiểu. Đối tượng còn lại dân quân 
cơ động, dân quân tại chỗ khi làm nhiệm vụ quy đinh tại Điều 8, Điều 44 Luật Dân 
quân tự vệ chưa quy định được hỗ ừợ thêm tiền ăn.Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự 
tỉnh sớm tham mưu cho UBND tỉnh trinh Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa
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đổi bổ sung nội dung tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND; 
hỗ trợ thêm tiền ăn cho lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ khi làm 
nhiệm vụ quy định tại Điều 8, Điều 44 Luật Dân quân tự vệ để bảo đảm các đối 
tượng dân quân đều được hưởng chế độ, chính sách như nhau.

5. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn “đồng hành cùng doanh 
nghiệp” Đe đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc thu hồi giấy phép đầu tư, 
không để “dự án treo” gây bức xúc cho nhân dân

Qua tổng hợp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 11 dự án thủy điện đang triển 
khai thi công, 06 dự án đang chuẩn bị đầu tư, không có dự án treo. Các dự án 
đang triển khai thi công cơ bản đảm bảo theo tiến độ trong Giấy chứng nhận đầu 
tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Một số dự án chậm tiến độ đã xin điều 
chỉnh tiến độ đầu tư trình UBND tỉnh gia hạn theo quy định. Riêng dự án thủy 
điện Nậm Trai 3 do vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư các hạng mục bên 
tỉnh Yên Bái nên đang tạm dừng thi công để hoàn thiện thủ tục liên quan đến 
điều chỉnh chứng nhận đầu tư.Trong năm 2019, Sở Công thương đã tổ chức 02 
hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành Công thương, gắn với đổi thoại doanh 
nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
triển khai thực hiện dự án.

6. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh 
và các ngành có liên quan: Thực hiện rà soát và xử lý theo đúng quy định 
của Luật Doanh nghiệp, kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh đối với 
các doanh nghiệp đã dừng hoạt động, nhưng không thông báo cho cơ quan 
đăng ký kinh doanh và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các thủ tục giải thể 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Để thực hiện xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm, trong thời 
gian tới, ƯBND tỉnh giao Sở Ke hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện các giải pháp:

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, tiếp tục rà soát các doanh nghiệp 
ngừng kinh doanh nhưng không báo cáo, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc 
chấp hành Luật Doanh nghiệp ngay khi nhận được thông báo của cơ quan thuế 
đối với doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối vói các 
doanh nghiệp ngừng hoạt động 01 năm nhưng không báo cáo cơ quan đăng ký kinh 
doanh, cơ quan thuế theo điểm c khoản 1 điều 211 Luật doanh nghiệp, các doạnh 
nghiệp không gửi báo báo theo điểm d khoản 1 điều 211 Luật doanh nghiệp.

- Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền tập huấn về Luật doanh nghiệp và các 
văn bản hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho chủ doanh nghiệp.

7. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 
hiện và giải ngân, thanh quyết toán kinh phí đã phân bổ để thực hiện các 
nghị quyết về cơ chế, chính sách HĐND tỉnh đã ban hành

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính ban hành văn bản gửi ƯBND các 
huyện, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và báo cáo kết
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quả giải ngân, thanh quyết toán kinh phí về cơ chế, chính sách HĐND tỉnh đã 
ban hành: Công văn số 279/STC-QLNS ngày 22/01/2018; Công văn sô 
753/STC-QLNS ngày 7/3/2018; Công văn số 3097/STC-QLNS ngày 
27/8/2018. Các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính đã hướng dân và tháo gỡ 
kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Theo báo cáo của Sở 
Tài chính: Đen hết thời gian chỉnh lý quyêt toán năm 2018, vê cơ bản kinh phí 
đã giao năm 2018 để thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được phân 
bổ, giải ngân, thanh toán trên 98%.

8. Chỉ đạo Kho bạc nhà nước quyết liệt triển khai thực hiện cam kết 
chi các nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết và xử lý các trường họp vi 
phạm cam kết chi theo quy định

Thực hiện Thông báo số 244/TB-TT HĐND ngày 19/7/2018 của Thường 
trực HĐND tỉnh về thông báo kết luận của chủ tọa về phiên chất vấn tại kỳ họp 
thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, UBND tỉnh đã có Công văn số 2595/UBND-TH 
ngày 01/8/2018 về thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, 
trong đó giao Kho bạc nhà nước tỉnh triển khai thực hiện, theo báo cáo của 
Kho bạc nhà nước tại Báo cáo số 873/BC-KBSL ngày 25/10/2018.

9. Kịp thời ban hành và sửa đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn triển 
khai thực hiện nghị quyết đảm bảo tính khả thi cao và dễ thực hiện•  •  o  •  J [  t /  •  •

Sau khi các Nghị quyết được HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh đã giao 
các Sở, ngành liên quan đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị 
quyết, đảm bảo kịp thời, đúng quy đinh của pháp luật, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện nghị quyết; sớm đưa Nghị quyết 
vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt chủ trương của tỉnh ủy, chính sách của 
HĐND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại 
của địa phương. Theo báo cáo của Sở Tài chính: Qua theo dõi, đến nay các văn 
bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết quá trình triển khai thực hiện chưa phát 
sinh khó khăn, vướng mắc.

10. Khi trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về ban hànhđínii mức 
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017-2020, 
cần quy định rõ định mức chi thường xuyên cho cán bộ công chức cấp xã 
theo biên chế được giao. Vì định mức quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 
13/2016/NQ-HĐND quá thấp (mỗi xã, phường, thị trấn được phân bổ 200 
triệu đồng/xã/năm, nếu xã có 25 biên chế, bình quăn chỉ được 8 triệu 
đồng/biên chế/năm), trong khi đó: Cán bộ, công chức cấp tỉnh được hưởng 
từ 29 đến 55 triệu đồng/biên chế/năm; cán bộ, công chức cấp huyện được 
hưởng từ 22 đến 26 triệu đồng/biên chế/năm. Cán bộ, công chức cấp xã chỉ 
được phân bổ 200 triệu/xã/năm

Trong thời gian tới, ƯBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở, 
ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn chiều dài đường 
biên giới của mỗi xã trên địa bàn các huyện để xây dựng phương án, định mức
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chi phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, và sẽ thực hiện trong thời kỳ 
ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025.

11. Tập trung giải quyết những vướng mắc để hoàn thành cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các hộ gia đình

Tiến độ trao Giấy chứng nhận còn chậm do vướng mắc về thực hiện 
nghĩa vụ tài chính do người sử dụng đất không phối hợp kê khai khai thuế để 
chuyên thông tin sang cơ quan thuê; không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài 
chính nhưng không có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng dụng đất; người sử dụng đất 
không nhận Giấy chứng nhận, đề nghị trả lại Giấy chứng nhận.Để giải quyết 
vướng mắc trong việc ký, trao Giấy chứng nhận và đề nghị trả lại Giấy chứng 
nhận của của người sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 
Công văn số 1572/STNMT-VPĐKĐĐ ngay 25/6/2019 đề nghị UBND các 
huyện, thành phố tổng hợp báo cáo rõ nguyên nhân, lý do các hộ gia đình, cá 
nhân đề nghị trả lại Giấy chứng nhận. Trên cơ sở báo cáo của ƯBND các 
huyện, thành phố Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, hướng dẫn cụ 
thế theo quy định của pháp luật.

12. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dứt điểm các chương trình, dự án 
đẩu tư xây dựng cơ bản; giám sát các doanh nghiệp, đơn vị thi công công 
trình về việc đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị và an toàn giao thông 
trên địa bàn tỉnh

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục duy trì chế độ thông tin báo cáo kịp 
thời về về tình hình thực hiện các chương trình, dự án, kết quả giải ngân thanh 
toán các nguồn vốn đầu tư công, các khó khăn, vướng mắc để kịp thòi giải quyết 
các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, 
tiến độ giải ngân thanh toán các nguồn vốn. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư chủ 
động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giải phóng mặt 
bằng, khẩn trương hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu để khẩn 
trương tổ chức triển khai thi công dự án; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh 
toán gửi Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu; kiên quyết xử lý theo 
quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi 
phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, loại các nhà thầu không có năng lực, 
vi phạm tiến độ thực hiện. Thực hiện các đợt rà soát, thu hồi, điều chỉnh kịp thời 
các nguồn vốn đầu tư công. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải 
ngân thanh toán vốn đầu tư công, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và 
đề xuất giải pháp trong quá trình kiểm tra một số chủ đầu tư.

13. Tập trung tháo gỡ vướng mắc cơ chế để gắn kết giữa kế hoạch với 
yêu cầu đào tạo của doanh nghiệp và các hợp tác xã (nhất là doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ và chế biến sản phẩm; doanh nghiệp mới thành lập)

Nhằm hồ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp, Hội đồng nhân 
tỉnh đã Ban hành Nghị quyết 133/2016/NQ-HĐND ngày 22/03/2016 về Chính 
sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn 
La. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hcrp với các sở, ban ngành xây
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dựng và ban hành Hướng dẫn số 01/HD-SLĐTBXH ngày 28/04/2017 về việc 
thực hiện Nghị quyết 133/2016 ngày 22/03/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh.Sau 2 năm triên khai thực hiện nghị quyêt gặp một sô khó khăn, vì vậy 
ƯBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, 
ban ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hướng 
dẫn so 01/HD-SLĐTBXH ngày 28/04/2017 về việc thực hiện Nghị quyết 
133/2016/NQ-HĐND ngày 22/03/2016 của Hội đong nhân dân tỉnh.Ngày 
22/03/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Sở 
Tài chính tiến hành họp thống nhất một số nội dung sửa đổi bổ sung Hướng dẫn 
số 01/HD-SLĐTBXH ngày 28/04/2017 của Sở Lao động-TBXH về việc thực 
hiện Nghị quyết 133/2016/NQ-HĐND ngày 22/03/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh. Đe dự thảo đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, bản dự thảo đã lấy ý 
kiến của các đơn vị và đang trình Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh cho ý kiến.

14. Tăng cường quản lý, đánh giá việc sử dụng lao động sau đào tạo

Hàng năm UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham 
mưu ban hành kế hoạch về chương trình việc làm của tỉnh (Đánh giá kết quả 
thực hiện của năm trước và đề ra chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho năm sau). Cụ 
thề Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Sơn La về 
chương trình việc làm tỉnh Sơn La năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt 
được một số kết quả đáng khích lệ như:Tổng số được giải quyết việc làm là 
8.900 lao động, đạt 38,6% kế hoạch năm (phấn đấu đến cuối năm 2019 tạo việc 
làm mới và chuyển đổi ngành nghề cho 23.000 lao động, đạt 100% kế hoạch 
năm 2019 và kế hoạch 5 năm).Trong đó số lao động được tạo việc làm và 
chuyển đổi ngành nghề theo các lĩnh vực: Doanh nghiệp trong tỉnh: 1.685 lao 
động. Doanh nghiệp ngoài tỉnh: 1.372 lao động. Xuất khẩu lao động: 74 lao 
động.Vay vốn giải quyết việc làm: 549 lao động.

Người lao động đã chủ động tự tạo việc làm theo các mô hình sản xuất tại 
địa phương từ các Hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ và các mô hình kinh doanh, 
dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn, đã tạo việc làm và chuyển đổi 
ngành nghề cho 5.220 lao động.

15. Cân đối bố trí kinh phí sửa chữa tuyến đường trục chính từ ngã 3 
xã Nà Mường đến xã Tà Lại, huyện Mộc Châu vì hiện nay tuyến đường đã 
xuống cấp nghiêm trọng

Trên cơ sở quy định mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 
13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số 10/QĐ- 
QBTĐB ngày 25/12/2018 của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh về việc giao kế hoạch 
sử dụng kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La năm 2019. Đề nghị UBND 
huyện Mộc Châu quan tâm sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 
được giao năm 2019 và các nguồn vốn khác do huyện quản lý để sửa chữa, duy 
tu bảo dưỡng tuyến đường, nâng cao khả năng khai thác.

16. Đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc: Triển khai xây dựng 
công trình cấp điện cho bản Chiềng Khoòng, xã Quy Hướng, huyện Mộc
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Châu, tỉnh Sơn La (94 hộ) theo Công văn số 1057/PCSL-QLĐT ngày 
08/9/2017 của Công ty Điện lực Sơn La

Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 
13/12/2018 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền 
núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020: Tỉnh Sơn La được bố trí 1.143 tỷ đồng 
cho dự án cấp điện từ lưới điện Quốc gia. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở 
Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh cho phép lập dự án bổ sung cấp điện 
cho các bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh để sử dụng nguồn vốn ODA đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (trong đó có bản Chiềng Khoòng xã Quy 
Hướng, huyện Mộc Châu). Việc đầu tư phụ thuộc vào tiến độ cấp vốn của 
chương trình {dự kiến vào năm 2020 sẽ triển khai đầu tư theo quy định).

17. Xem xét đầu tư đường bê tông từ bản Nậm Khao, xã Tân Lập, 
huyện Mộc Châu đến bản Lái Ngài, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên dài 11 
km để Nhân dân thuận lợi trong việc vận chuyển nông sản và khám chữa 
bênh tai huyên Môc Châu

Đoạn đường từ bản Nậm Khao, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu đến bản Lái 
Ngài, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên thuộc hệ thống đường huyện do huyện 
Mộc Châu và huyện Bắc Yên quản lý, hiện trạng mặt đường đất, đi lại khó khăn. 
Đe đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, đề nghị UBND huyện Mộc Châu và 
huyện Bắc Yên xem xét bố sung vào Ke hoạch phát triển đường GTNT theo 
Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh, đồng thời 
chỉ đạo ƯBND các xã huy động nhân dân và các tổ chức xã hội cũng như doanh 
nghiệp trên địa bàn đóng góp ngày công, ủng hộ vật liệu để đầu tư xây dựng 
tuyến đường./.

19


