
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 372/BC-UBND Tủa Chùa, ngày 12 tháng 7 năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, 

 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

UBND huyện Tủa Chùa nhận được Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 

07/7/2021 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và kiến nghị của Ủy ban MTTQVN huyện trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện, 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 111/TB-MTTQ-BTT ngày 

04/7/2022 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa thông báo về 

hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa tham gia xây dựng chính quyền 

và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND huyện đã giao và đề nghị các cơ quan, đơn vị 

liên quan có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, trả lời và tham mưu cho UBND 

huyện giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, 

HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI. 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND 

tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị 

của cử tri tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của các 

cơ quan, đơn vị và sau khi nghiên cứu, UBND huyện tổng hợp báo cáo trả lời ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện Tủa Chùa khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

I. Nhóm ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực đầu tư, xây dựng 

1. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xá Nhè: Đề nghị UBND huyện 

đầu tư sửa chữa Tuyến đường từ ngã ba trụ sở cũ xã Xá Nhè sang xã Phình Sáng. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị 

của cử tri, qua rà soát tuyến đường từ ngã ba trụ sở cũ xã Xá Nhè sang xã Phình 

Sáng huyện Tuần Giáo có tổng chiều dài khoảng 18 km (trong đó đoạn qua địa 

phận huyện Tủa Chùa dài 07 km) đi qua các thôn Tỉnh B, Pàng Rề A, xã Xá 

Nhè. Tuyến đường được đầu tư từ lâu hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, năm 2019 

UBND huyện đã cho sửa chữa, hót sụt sạt, khơi thông cống, rãnh, bù vênh cấp phối 

mặt đường, tuy nhiên do kinh phí còn hạn hẹp nên mới sửa chữa được một số đoạn.  

Ngày 02/4/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên đã bàn hành Nghị quyết số 

86/NQ-HĐND về việc thông qua Báo cáo kết quả tổng hợp nhu cầu và dự kiến 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh 

Điện Biên theo đó danh mục dự án: Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) - 

Phình Sáng, Tuần Giáo đã được phê duyệt danh mục và dự kiến sẽ được triển 

khai thực hiện trong năm 2023. 

http://113.160.144.179:8083/qlvb/vbden.nsf/str/E6CAAB6837C97C0A47258423002B04F1?OpenDocument
http://113.160.144.179:8083/qlvb/vbden.nsf/str/E6CAAB6837C97C0A47258423002B04F1?OpenDocument
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2. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sín Chải 

2.1. Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí làm đường nội thôn vào 

điểm dân cư để người dân thuận tiện hơn trong việc di chuyển, đi lại, tiếp cận 

các dịch vụ, nâng cao mức sống (Hiện nay cụm thôn bản gồm có 13 hộ dân 

thuộc thôn Cáng Chua II, cách đường giao thông khoảng 1,4km chưa có đường 

đi vào, nên việc đi lại rất khó khăn hiện tại đang đi đường mòn qua rừng, núi 

đá, chỉ có thể đi bộ). 

2.2. Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí làm Cầu treo bắc qua 

suối, nối khu dân cư với khu sản xuất để người yên tâm lao động, sản xuất tăng 

thu nhập, nâng cao mức sống (Hiện nay khu sản xuất của 13 hộ dân thuộc cụm 

thôn Cáng Chua II, cách đường giao thông khoảng 1,4km chưa có đường đi vào, 

nên việc đi lại rất khó khăn (hiện tại đang đi đường mòn qua rừng, núi đá, chỉ 

có thể đi bộ). 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Thôn Cáng Chua II, xã Sín 

Chải hiện có hơn 50 hộ dân sinh sống tập trung tại 03 cụm dân cư, trong đó cụm 

dân 13 hộ là các hộ dân được di vén tự nguyện từ các khu vực có nguy cơ sạt lở 

cao khu vực lòng hồ Sông Đà lên năm 2018, đến nay sau hơn 5 năm chuyển về 

nơi ở mới đời sống của bà con Nhân dân cơ bản đã ổn định. Tiếp thu ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, 

phối hợp với UBND xã Sín Chải và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà 

soát tham mưu cho UBND huyện phương án giải quyết. Theo báo cáo của cơ 

quan chuyên môn nội dung kiến nghị của cử tri là chính đáng và cần thiết. Tuy 

nhiên hiện nay Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2022 đã được phê 

duyệt và phân bổ vốn triển khai thực hiện; bên cạnh đó, nguồn vốn cân đối ngân 

sách huyện hàng năm hạn hẹp nên việc bố trí vốn để triển khai các dự án còn 

gặp nhiều khó khăn.  

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri, UBND huyện giao Phòng Tài chính - 

KH huyện tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho UBND huyện đề xuất, bổ sung các 

danh mục trên vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện khi 

danh mục được duyệt và bố trí vốn huyện sẽ triển khai đầu tư. 

II. Nhóm ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

1. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sính Phình: Đề nghị UBND 

huyện, các cơ quan chuyên môn có giải pháp xử lý bãi rác thải tại thôn Phi 

Dinh sao cho hợp lý và để bà con yên tâm sinh sống và sản xuất vì hiện nay 

lượng rác thải rất nhiều và chảy xuống nương của các hộ dân ở dưới bãi rác, 

làm ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu.  

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Bãi rác khu vực Phi Dinh, xã 

Sính Phình được đầu tư xây dựng từ năm 2011. Đây là bãi rác để thu gom, xử lý 

rác thải sinh hoạt của khu vực Thị trấn Tủa Chùa và xã Mường Báng. Việc xử lý 

rác thải tại khu vực bãi rác bằng phương pháp thủ công (đốt, rắc vôi và phun 

thuốc). Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND huyện đã giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ 
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quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh qua kiểm tra cho thấy phản ánh của 

cử tri xã Sính Phình là chính xác.  

Ngày 19/10/2021 HĐND huyện Tủa Chùa đã ban hành Nghị quyết số 

70/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân 

sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, huyện Tủa Chùa theo đó danh mục dự án: 

Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa đã được phê duyệt danh mục với tổng 

mức đầu tư dự kiến là 8.500 triệu đồng và thực hiện đầu tư trong năm 2024-

2025. Khi dự án được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng sẽ thực hiện các 

hoạt động thu gom, xử lý rác trên địa bàn thay thế Bãi rác khu vực Phi Dinh. 

Trong khi chờ dự án Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa được triển 

khai thực hiện và đưa vào sử dụng, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Sính 

Phình, UBND thị trấn Tủa Chùa giám sát Công ty Môi trường đô thị tỉnh Điện 

Biên trong quá trình vận chuyển, đổ rác, xử lý rác hàng ngày đảm bảo theo đúng 

quy định. 

III. Nhóm ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực nông, lâm nghiệp 

1. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri Thị trấn: Đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và chi 

trả dịch vụ môi trường rừng cho gia đình bà Nguyễn Thị Lưu và ông Vũ Như 

Nơi (thôn Bản Bó) từ năm 2018 đến nay. 

 Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

- Đối với gia đình bà Nguyễn Thị Lưu chưa nhận được chi trả dịch vụ môi 

trường rừng nguyên nhân là do Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất đứng tên 

ông Vũ Văn Đáng (chồng bà Lưu) trong Quyết định giao rừng gắn với giao đất 

lâm nghiệp. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, ông Vũ Văn Đáng đã 

chết nên không mở được Tài khoản nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Mặt khác (bà) Nguyễn Thị Lưu là vợ của ông Vũ Văn Đáng chưa hoàn thiện các 

thủ tục để chuyển nhượng thừa kế sang cho bà (Nguyễn Thị Lưu) nên chưa có 

Tài khoản để chuyển tiền.   

- Đối với gia đình ông Vũ Như Nơi đến nay chưa nhận được tiền dịch vụ 

môi trường rừng, trong thời gian từ năm 2018, 2019, 2020 là do tại thời điểm 

trên ông Vũ Như Nơi chưa mở được Tài khoản nhận tiền dịch vụ môi trường 

rừng nên chưa chi trả chuyển khoản cho gia đình được.  

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm 

huyện chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Tủa Chùa kiểm tra, hướng dẫn cho 02 

hộ gia đình trên hoàn thiện các hồ sơ thủ tục nhận tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng trong tháng 7/2022.  

2. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Mường Báng: Đề nghị Công ty 

TNHH quản lý thủy nông Điện Biên xem xét đầu tư nâng cấp tuyến kênh nội đồng 

Nậm Seo tại cánh đồng Mường Báng, đoạn giáp danh giữa thị trấn và Mường Báng 

(hiện đang là kênh đất cấp 2) dài khoảng 2 km.  
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Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị 

của cử tri, qua kiểm tra cho thấy kiến nghị của cử tri là chính đáng và cần thiết. 

Tuy nhiên qua rà soát tuyến kênh trên không thuộc phạm vi quản lý của Công ty 

TNHH quản lý thủy nông Điện Biên. UBND huyện giao Phòng Tài chính - KH 

huyện nghiên cứu tham mưu cho UBND huyện đề xuất, bổ sung danh mục trên 

vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện khi danh mục được 

duyệt và bố trí vốn huyện sẽ triển khai đầu tư. Trong thời gian chờ đầu tư nâng 

cấp, đề nghị UBND thị trấn Tủa Chùa, UBND xã Mường Báng tăng cường quản 

lý, không để người dân có ruộng sát 2 bên tuyến kênh lấn chiếm, làm lệch dòng 

chảy, ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước của tuyến kênh.  

IV. Nhóm ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực ATGTĐB 

Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xá Nhè: Đề nghị Công an huyện chỉ 

đạo đội Công an giao thông hàng năm xuống thôn, bản triển khai tuyên truyền kiến 

thức pháp luật về Luật an toàn giao thông nhất là Luật giao thông đường bộ. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. Trong thời gian qua Công an huyện đã chỉ đạo đội Công an giao thông 

đường bộ tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ 

năm 2008, Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004, các Văn bản về lĩnh 

vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến các thôn bản trên địa bàn 

huyện bằng các hình thức như: Tuyên truyền bằng loa phát thanh, diễu hành, 

trên trang Fanpage công an huyện Tủa Chùa. Kết quả trong giai đọan từ năm 

2020 đến nay đã tổ chức tuyên truyền được 176 lượt với 4.012 người tham gia.  

Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục giao cho Công an huyện chỉ đạo 

Đội Công an giao thông tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến 

Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 

2004 và các chế tài xử phạt theo quy định đến các đối tượng là thanh niên, học 

sinh tại các điểm trường và người dân trên địa bàn huyện.  

V. Nhóm ý kiến, kiến nghị về lĩnh vực điện lực 

Đề nghị Điện Lực Tủa Chùa chuyển cột điện giáp nhà ông Đôi và ông 

Trái (tổ dân phố Quyết Tiến) và đường điện phía sau nhà của 14 hộ tại Tổ dân 

phố Tân Phong ra ngoài giáp đường giao thông vì đường điện hiện tại đang đi 

qua nhà ở của người dân rất nguy hiểm. Kéo dài đường điện hạ thế từ ngã ba 

thôn Bó Én theo trục đường THCS Mường Báng (khoảng 1 km) để cấp điện cho 

18 hộ dân thôn Bản Bó, hiện tại người dân đang tự kéo đường điện nên điện rất 

yếu và không đảm bảo an toàn cho nhân dân. Kéo đường dây hạ thế theo đường 

nội thôn Bản Sảng để cấp điện cho trên 30 hộ dân (hiện tại đường điện do người 

dân tự kéo tạm nên điện rất yếu và rất nguy hiểm). Nội dung này cử tri đã ý kiến 

từ trước Kỳ họp thứ Hai và thứ Tư”.  

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị 

của cử tri, UBND huyện đã làm việc với Điện lực Tủa Chùa về các kiến nghị 

của cử tri. Theo báo cáo của Điện lực Tủa Chùa hiện đơn vị đã phối hợp với các 

đơn vị có liên quan thực hiện lập phương án, biên bản khảo sát thiết kế để di 



5 

 

 

chuyển những vị trí trên ra khỏi phía sau nhà của 14 hộ dân tại Tổ dân phố Tân 

Phong và đưa vào danh mục sửa chữa lớn năm 2023. Tuy nhiên hiện tại Công ty 

Điện lực Điện Biên chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện. UBND huyện sẽ 

tiếp tục đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên quan tâm di chuyển cột điện ra khỏi 

khu vực nhà ở của các hộ dân để đảm bảo an toàn điện trong dân. 

 Đối với nội dung kiến nghị: “Kéo dài đường điện hạ thế từ ngã ba thôn 

Bó Én theo trục đường THCS Mường Báng (khoảng 1 km) để cấp điện cho 18 

hộ dân thôn Bản Bó, hiện tại người dân đang tự kéo đường điện nên điện rất yếu 

và không đảm bảo an toàn cho nhân dân. Kéo đường dây hạ thế theo đường nội 

thôn Bản Sảng để cấp điện cho trên 30 hộ dân (hiện tại đường điện do người 

dân tự kéo tạm nên điện rất yếu và rất nguy hiểm)”. Ngày 10/6/2022, Công ty 

Điện lực Điện Biên đã có Văn bản số 1388/PCĐB-KHVT về việc phối hợp với 

đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện khảo sát hướng tuyến các công trình ĐTXD năm 

2023 theo đó các Hạng mục trên đã được khảo sát, lập phương án đầu tư xây 

dựng trong năm 2023 với tên danh mục: San tải, giảm bán kính cấp điện các 

TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điện 

khu vực Tủa Chùa năm 2023. Dự kiến ngày 20/7/2022 sẽ thực hiện khảo sát 

cắm mốc, giải phóng mặt bằng tuyến và thực hiện triển khai thi công hoàn thành 

công trình trong Quý I năm 2023.  

VI. Nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri do UBMTTQ VN huyện gửi đến  

1. Ý kiến, kiến nghị: Đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên có giải 

pháp khắc phục tình trạng: Nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn hiện rất đục, 

không đảm bảo vệ sinh và không đủ cho người dân sử dụng, thời gian cấp nước 

khi thay đổi không thông báo rộng rãi để người dân được biết. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị 

của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động vận 

hành và cấp phát nước tại nhà máy nước huyện. Qua kiểm tra tình trạng nước 

không đủ cung cấp, đục là do: Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 

lưu lượng mạch nước tại mó nước bản Bó, xã Mường Báng có lưu lượng thấp.  

Nhân dân trong khu vực đã dùng nguồn nước này để lấy dẫn vào ruộng để phục 

vụ canh tác làm nông nghiệp; vì vậy nhà máy nước chỉ được phép bơm nước 

vào ban đêm (từ 20 giờ đến 05 giờ sáng) dẫn đến không đủ nước cấp cho Nhân 

dân trên địa bàn thị trấn và một số thôn xã Mường Báng; thời gian bơm nước 

cấp trở lại để khử trùng nước sinh hoạt bằng Clo ngắn không kịp để lắng, đọng 

nên dẫn đến đã xảy ra hiện tượng sục khí trong tuyến ống, gây ra hiện tượng 

nước đục cục bộ. 

UBND huyện đã yêu cầu Công ty cấp nước Điện Biên triển khai lắp đặt 

các van xả cặn dọc theo tuyến ống để khắc phục tình trạng trên đồng thời vận 

hành bơm cả ban ngày và đêm nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cho nhu 

cầu của Nhân dân, đảm bảo được thời gian khử trùng nước sinh hoạt bằng Clo 

đúng quy trình và thời gian quy định. Hiện nay dự án Xây dựng hệ thống cấp 

nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa với tổng mức đầu tư 14.500 
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triệu đồng do BQLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh làm chủ 

đầu tư đang triển khai thi công dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023. Khi dự án 

hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo vệ sinh và nước sinh 

hoạt cho người dân trên địa bàn thị trấn.   

2. Ý kiến, kiến nghị: Đề Nghị UBND huyện, cấp có thẩm quyền xem xét, 

nghiên cứu để có các gói hỗ trợ vay vốn (lãi xuất thấp, tăng mức vay) phát triển 

du lịch (Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 

năm 2030). 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị 

của cử tri, UBND huyện đã giao Ngân hàng chính sách Xã hội huyện phối hợp 

với Ngân hàng NN&PTNT huyện kiểm tra, rà soát các nguồn vốn cho vay hỗ trợ 

phát triển du lịch. Theo báo cáo của các Ngân hàng hiện nay chưa có chương 

trình cho vay hỗ trợ phát triển du lịch, tuy nhiên hiện nay các Ngân hàng đều có 

các gói cho vay ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đề nghị các hộ 

gia đình có nhu cầu vay vốn phát triển phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo 

gắn với du lịch trên địa bàn huyện liên hệ các Ngân hàng để được vay vốn. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ 

họp thứ Sáu, HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện ; 

- Thành viên UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các ĐB HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Điện lực huyện;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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