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BÁO CÁO 

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 

 

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

động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; 

Sau khi xem xét các Báo cáo tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND 

huyện trước Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI; Thông báo số 111/TB-

MTTQ-BTT ngày 04/7/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, 

Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI như sau: 

I. Cử tri thị trấn Tủa Chùa  

1. 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. 

2. 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. 

II. 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.  

III. 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. 

IV. Cử tri xã Xá Nhè 

1. 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. 
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2. Đề nghị UBND huyện đầu tư sửa chữa tuyến đường từ ngã ba trụ sở cũ 

sang xã Phình Sáng. 

V. Cử tri xã Sín Chải 

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 có cụm thôn bản gồm 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. 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 nằm ở phía bên kia của suối Lạng Giang, vào mùa nước cạn có thể đi qua 

suối sang khu sản xuất; tuy nhiên vào mùa mưa, khi nước dâng gần như không thể 

đi qua, nếu có đi qua được cũng gây nguy hiểm cho người dân).  

VI. Ủy ban MTTQ VN huyện:  

1. Đề nghị Công ty 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.  

2. Đề nghị UBND huyện và 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). 

3. Đề nghị HĐND huyện tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp (theo Kế hoạch tiếp xúc cử tri 

trước và sau kỳ họp HĐND huyện thì báo cáo kết quả gửi về Thường trực HĐND 

huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) và UBMTTQ VN huyện. Tuy nhiên 

qua tổng hợp thì nhiều Tổ đại biểu không gửi báo cáo về UB MTTQ VN huyện). 

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

thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI của Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa; 

Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét 

giải quyết và báo cáo về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày 

12/7/2022./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện;  

- 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. THƯỜNG TRỰC HĐND 
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