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Tủa Chùa, ngày 09 tháng  12  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp 

thứ Sáu, Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa, khóa XXI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; 

UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của 

cử tri với các nội dung như sau: 

 I. Công tác tiếp nhận, phân loại, phân công nhiệm vụ giải quyết và trả 

lời kiến nghị của cử tri 

1. Công tác tiếp nhận kiến nghị của cử tri 

UBND huyện đã tiếp nhận 12 kiến nghị, trong đó: 

 - 10 kiến nghị trước Kỳ họp thứ Sáu được Thường trực HĐND huyện 

chuyển đến tại Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 07/7/2022. 

 - 02 kiến nghị sau Kỳ họp thứ sáu được Thường trực HĐND huyện 

chuyển đến tại Báo cáo số 90/BC-HĐND ngày 17/11/2022. 

 2. Công tác phân loại, phân công nhiệm vụ giải quyết và trả lời kiến 

nghị của cử tri 

 2.1. Công tác phân loại kiến nghị 

 - Đối với 10 kiến nghị đến trước Kỳ họp thứ Sáu được phân loại gồm: 

 + 10 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

 + 0 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành tỉnh. 

 - Đối với 02 kiến nghị đến sau Kỳ họp thứ Sáu được phân loại gồm: 02 

kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

 Như vậy trong tổng số 12 kiến nghị có: 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND huyện; 0 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

Sở ngành tỉnh. 

 2.2. Phân công nhiệm vụ 

 - Đối với các kiến nghị có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; UBND huyện giao cho các cơ quan 
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chủ trì, tham mưu cho UBND huyện tổ chức giải quyết và trả lời kiến nghị theo 

quy định. 

 - Đối với các kiến nghị có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, của các Sở, ngành tỉnh 

được chuyển đến đơn vị chức năng để giải quyết và trả lời theo thẩm quyền. 

 II. Kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri 

 Đối với 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

 Chi tiết nội dung giải quyết và trả lời: Như phụ lục số 01 kèm theo.  

 Trong đó: 06/12 kiến nghị “đã giải quyết xong” và “thông tin đến cử tri” 

chiếm tỷ lệ 50%; 06/12 kiến nghị “đang giải quyết” chiếm tỷ lệ 50 %. 

 III. Đánh giá chung về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị 

 1. Kết quả đã đạt được 

 Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND huyện gửi 

đến UBND huyện tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền, phản hồi đầy đủ và 

chính xác, nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội ở cơ sở đã được giải 

quyết; những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đã được trả lời cụ thể, cơ bản 

đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. 

 2. Tồn tại hạn chế: Trong quá trình tổ chức giải quyết các kiến nghị của cử 

tri còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hết trách nhiệm, phát huy vai trò của 

cơ quan chủ trì; chưa rõ giải pháp để giải quyết dứt điểm; không đảm bảo thời hạn 

báo cáo kết quả, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo yêu cầu. 

 3. Nguyên nhân 

 - Một số kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách, an sinh xã hội, cơ 

sở hạ tầng… cần có nguồn lực để giải quyết, tuy nhiên do điều kiện khó khăn 

của huyện, tỉnh, nguồn lực chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương nên 

trong điều kiện hiện nay chưa thể giải quyết dứt điểm. 

 - Một số cơ quan, đơn vị chưa nhân thức rõ vai trò, ý nghĩa của công tác tiếp 

nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri nên trong chỉ đạo còn thiếu quyết 

liệt, sâu sát; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự chặt chẽ. 

 IV. Đề xuất, kiến nghị 

 Đối với các kiến nghị của cử tri là các kiến nghị có nội dung đã được các 

cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời hoặc có nội dung liên quan đến cơ chế, chính 

sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của 

các cơ quan có thẩm quyền; các kiến nghị chưa thể giải quyết được do chưa có 

quy định hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hoặc chưa có 

nguồn lực, khả năng để thực hiện, UBND huyện đề nghị Thường trực HĐND 

huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tuyên 

truyền, giải thích, thông tin đến cử tri để cử tri hiểu và chia sẻ với những khó 

khăn của huyện. 
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Trên đây là Báo  cáo tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của 

cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XXI của 

UBND huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;  

- LĐ. UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Các ĐB HĐND huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
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Phụ lục số 01 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN 
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày          /12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

 

TỔNG SỐ 12 KIẾN NGHỊ 

 I. Kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XXI 

1. Kiến nghị thứ 01 

- Nội dung kiến nghị: “Đề nghị UBND huyện đầu tư sửa chữa Tuyến 

đường từ ngã ba trụ sở cũ xã Xá Nhè sang xã Phình Sáng”. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri xã Tả Phìn. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Đang giải quyết 

- Nội dung trả lời cử tri:  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. Đến nay theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về việc thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022 thực hiện 3 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tủa Chùa và dự kiến sẽ được 

triển khai thực hiện trong năm 2023 

2. Kiến nghị thứ 02 - 03 

- Nội dung kiến nghị:  

+ 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). 

+ 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). 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri xã Sín Chải. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Đang giải quyết 
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- Nội dung trả lời cử tri: Đến nay UBND huyện đã lập danh mục dự án: 

Đường giao thông Hấu Chua - Làng Giang, xã Sín Chải. Dự án đã được bổ sung vào 

kế hoạch đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện 

Tủa Chùa về việc bổ sung danh mục dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách 

huyện và các nguồn vốn khác tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của 

HĐND huyện Tủa Chùa. Hiện tại dự án đang trình HĐND huyện phê duyệt Chủ 

trương đầu tư dự án vào kỳ họp cuối năm 2022. Dự kiến công trình sẽ đưa vào triển 

khai thi công trong năm 2023. 

3. Kiến nghị thứ 04 

- Nội dung kiến nghị: 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.  

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri xã Sính Phình. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Đang giải quyết 

- Nội dung trả lời cử tri:  UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng đã 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 như đốt, rắc vôi và 

phun thuốc, phủ lấp đất đảm bảo theo đúng quy định. 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. 

.4. Kiến nghị thứ 05 

- Nội dung kiến nghị: 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. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri Thị trấn Tủa Chùa. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Thông tin đến cử tri (Đã giải quyết xong). 

- Nội dung trả lời cử tri:  

+ Đối với gia đình bà Nguyễn Thị Lưu, UBND huyện đã giao cho Kạt 

Kiểm lâm huyện hướng dẫn hoàn thiện thủ tục quyền sở hữu tên trong Quyết định 

giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp hộ gia đình cá nhân và Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang tên ông Vũ Như Đáng và đã chuyển nhượng cho Bà 
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Nguyễn Thị Lưu (vợ của ông Vũ Như Đáng). Bà Nguyễn Thị Lưu đã mở được tài 

khoản và nhận đủ số tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2018 đến nay. 

+ Đối với gia đình ông Vũ Như Nơi, UBND huyện đã giao cho Kạt Kiểm 

lâm huyện hướng dẫn hoàn thiện thủ tục mở được Tài khoản và nhận đủ số tiền 

dịch vụ môi trường rừng từ năm 2018 đến nay. 

5. Kiến nghị thứ 06 

- Nội dung kiến nghị: 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.  

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri xã Mường Báng. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Đang triển khai 

- Nội dung trả lời cử tri: 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 tiếp tục 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.  

6. Kiến nghị thứ 07 

- Nội dung kiến nghị: 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. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri xã Xá Nhè. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Thông tin đến cử tri (Đã giải quyết xong) 

- Nội dung trả lời cử tri: Trong thời gian qua UBND huyện đã giao cho 

Công an huyện ban hành nhiều chương trình, kế hoạch 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 (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 (năm 2022 đã tuyên truyền 55 lượt với 1289 người tham gia. Riêng trên địa 

bàn xã Xá Nhè năm 2022 đã tuyên truyền 06 lượt với 324 người tham gia.  

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

tiếp tục 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 
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đến các thôn bản trên địa bàn huyện góp phần nâng cao nhận thức của người dân 

và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.  

7. Kiến nghị thứ 08 

- Nội dung kiến nghị: 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”.  

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri gửi đến từ Kỳ họp thư 2, 4. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Thông tin đến cử tri (Đã giải quyết xong) 

- Nội dung trả lời cử tri: Theo báo cáo của Điện lực Tủa Chùa hiện đến nay 

đơn vị đã phối hợp với đơn vị tư vấn của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã 

thực hiện thống nhất mốc tuyến và vị trí lắp đặt trạm biến áp với UBND các xã, 

thị trấn sau khi thực hiện xong đơn vị tư vấn trình Công ty Điện lực phê duyệt, 

dự kiến trong tháng 01/2023 sẽ bàn giao mốc tuyến cho đơn vị nhà thầu thi công 

và đưa vào sử dụng. 

 7. Kiến nghị thứ 09 

- Nội dung 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. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: UB MTTQ VN huyện. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Thông tin đến cử tri (Đã giải quyết xong) 

- Nội dung trả lời cử tri:  

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

thêm 03 van xả cặn, xã khí dọc theo tuyến ống chính để khắc phục tình trạng 

nước đục, không đảm bảo vệ sinh và không đủ cho người dân sử dụng đồng thời 

vận hành bơm cả ban ngày và đêm tăng giờ 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 triệu đồng do BQLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp 

tỉnh làm chủ đầu tư đang triển khai thi công đến nay công trình đang hoàn thiện 

dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Quý I năm 2023. Khi dự án 
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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, và một phần Xã Mường Báng.   

7. Kiến nghị thứ 10 

- Nội dung 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). 

- Địa phương nơi có kiến nghị: UB MTTQ VN huyện. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Thông tin đến cử tri (Đã giải quyết xong) 

- Nội dung trả lời cử tri:  

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ý kiến của cử tri 

xã Trung thu là hoàn toàn xác đáng và phù hợp với định hướng phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện. Ngày 30/8/2022, Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách Xã 

hội huyện đã tổ chức giải ngân cho các hộ gia đìnhcos nhu cầu vai với số tiền 95 

triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm để đầu tư xây dựng điểm dừng 

chân tham quan tại cánh đồng Chiếu Tính, thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn.  

II. Kiến nghị của cử tri Sau Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XXI 

1. Kiến nghị thứ 01 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị UBND huyện khảo sát đầu tư kè chắn đất 

tại cánh đồng Háng Là Lầu thuộc thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri xã Xá Nhè. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Thông tin đến cử tri (Đã giải quyết xong). 

- Nội dung trả lời cử tri: Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được 

UBND huyện trả lời tại Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 27/7/2021 Báo cáo 

tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện 

khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể: Qua kiểm tra thực tế cho thấy việc đầu 

tư xây dựng tuyến kè để chống sạt lở đất hai bên cánh đồng Háng Là Lầu thuộc 

thôn Pàng Dề A là cần thiết. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra tuy đang là mùa 

mưa nhưng khe suối hoàn toàn không có nước, các điểm sạt lở 2 bên lòng suối 

không lớn, do đó xét trên tính hiệu quả của công trình thì chưa phù hợp để đầu 

tư trong giai đoạn hiện nay do chi phí đầu tư tuyến kè lớn (khoảng trên 20 tỷ 

đồng, chiều dài tuyến kè khoảng hơn 800m) diện tích đất sản xuất được bảo vệ 

nhỏ chỉ khoảng hơn 6ha ngô 01 vụ.  

2. Kiến nghị thứ 02 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị Điện lực Tủa Chùa xem xét đầu tư hệ 

thống điện từ đường chính vào thôn tỉnh B cho 30 hộ dân. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri xã Xá Nhè. 

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Đang giải quyết. 
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- Nội dung trả lời cử tri: Hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn trên 1.241 

hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong thời gian qua để giải quyết 

vấn đề cấp điện cho Nhân dân, UBND huyện đã có nhiều lần làm việc, kiến nghị 

UBND tỉnh, Sở Công thương tỉnh, Công ty Điện lực Điện Biên đầu tư cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện 0,4KV cho các thôn chưa có điện, đồng 

thời đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Đến nay, UBND tỉnh đã tổng hợp, đề nghị Bộ Công Thương chấp thuận bổ sung 

danh mục, quy mô dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-

2025 theo đó đã đề xuất với Bộ Công thương điều chỉnh, bổ sung đầu tư hệ 

thông lưới cấp điện cho 9.066 hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh chưa có điện trong 

đó có các hộ dân trên địa bàn huyện Tủa Chùa dự kiến triển khai thực hiện trong 

giai đoạn 2021-2025. Mặt khác, UBND huyện đã làm việc với Điện lực Tủa 

Chùa về kiến nghị của cử tri. Theo báo cáo của Điện lực Tủa Chùa hiện đơn vị 

đã phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND xã Xá Nhè thực hiện kiểm tra, khảo sát 

và lập phương án cấp điện trình Công ty Điện lực Điện Biên xem xét đưa vào dự 

án đầu tư xây dựng năm 2022. Tuy nhiên, do nguồn vốn của Tổng Công ty Điện 

lực Miền Bắc cấp cho Công ty Điện lực Điện Biên còn hạn chế, nên chưa đầu tư 

xây dựng được đường điện cho bà con Nhân dân thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè ngay 

trong năm 2022 được. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị 

UBND tỉnh, Sở Công thương tỉnh, Công ty Điện lực Điện Biên quan tâm đầu tư 

đường dây cấp điện cho 30 hộ dân thuộc thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè.  
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