
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày        tháng  7  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

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

thứ Tư, 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 15 kiến nghị, trong đó: 

 - 08 kiến nghị sau Kỳ họp thứ Hai được Thường trực HĐND huyện 

chuyển đến tại Báo cáo số 373/BC-HĐND ngày 07/11/2021. 

 - 07 kiến nghị trước Kỳ họp thứ Tư được Thường trực HĐND huyện 

chuyển đến tại Báo cáo số 179/BC-HĐND ngày 13/12/2021. 

 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 08 kiến nghị đến sau Kỳ họp thứ Hai được phân loại gồm: 

 + 07 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

 + 01 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành tỉnh. 

 - Đối với 07 kiến nghị đến trước Kỳ họp thứ Tư được phân loại gồm: 07 

kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

 Như vậy trong tổng số 15 kiến nghị có: 14 kiến nghị thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND huyện; 01 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 

 1. Đối với 14 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: 05/14 kiến nghị “đã giải quyết xong” và “thông tin đến cử tri” 

chiếm tỷ lệ 35,8%; 09/14 kiến nghị “đang giải quyết” chiếm tỷ lệ 64,2 %. 

 2. Đối với 01 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành tỉnh. 

 Chi tiết nội dung giải quyết và trả lời: Như phụ lục số 02 kèm theo.  

 Trong đó: 01/01 kiến nghị “đã giải quyết xong” và “thông tin đến cử tri” 

chiếm tỷ lệ 100%; 0/0 kiến nghị “đang giải quyết” chiếm tỷ lệ 0 %. 

 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 
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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. 

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 Tư, 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          /7/2022 của UBND huyện) 

 

TỔNG SỐ 14 KIẾN NGHỊ 

 I. Kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI 

1. Kiến nghị thứ 01 

- Nội dung kiến nghị “Hiện nay, nguồn nước phục vụ sản xuất đối với 

cánh đồng Chiếu Tính không còn đủ để tưới tiêu diện tích ruộng 2 vụ do phải 

san sẻ một phần nước cho các ruộng bậc thang của xã Sính Phình. Do đó, đề 

nghị Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư 01 hồ chứa ở đầu nguồn của cánh 

đồng Chiếu Tính để đảm bảo cho tưới tiêu.  

- 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: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện 

Tủa Chùa đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa ban hành Công 

văn số 493-CV/HU ngày 27/10/2021 về việc đề xuất danh mục các chương 

trình, dự án, đề án. Theo đó, đã đề xuất danh mục dự án: Hồ chứa nước Chiếu 

Tính, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng; 

quy mô dự kiến cung cấp nước sinh hoạt cho 20 nghìn người và cấp nước tưới 

cho 300ha lúa 2 vụ, 1.000ha cây công nghiệp. Khi được cấp có thẩm quyền cho 

chủ trương, phê duyệt UBND huyện sẽ triển khai, thực hiện đầu tư theo quy định. 

2. Kiến nghị thứ 02 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị có thêm biển chỉ dẫn giao thông tại ngã tư 

(gần nhà máy chè xã Tả Sìn Thàng) và ngã ba (từ Sín Chải ra) chỉ dẫn đường 

tránh không đi qua chợ trung tâm xã để hạn chế ách tắc giao thông vào các 

ngày chợ. 

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

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Đã giải quyết xong. 

- Nội dung trả lời cử tri: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

373/BC-UBND ngày 07/11/2021. Đến ngày 31/12/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

phối hợp với các đơn vị có liên quan đã triển khai hoàn thành việc cắm biển chỉ dẫn 

giao thông tại các vi trí phù hợp để người dân tham gia giao thông dễ nhận biết, quan 

sát khi tham gia giao thông. 

3. Kiến nghị thứ 03 

- Nội dung kiến nghị: Hiện tại trên địa bàn xã Sín Chải có một số diện 

tích đất có rừng (gần 10ha), nhưng chưa được quy hoạch là rừng sản xuất. 

Nhân dân có nguyện vọng đề nghị các cấp có thẩm quyền hàng năm tiến hành 
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rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất có rừng nhưng chưa nằm trong quy hoạch đất 

rừng sang đất rừng sản xuất để đảm bảo quyền lợi cho người dân. 

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

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

- Nội dung trả lời cử tri: UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Kiểm lâm địa bàn tổ chức kiểm 

tra, rà soát thực tế và thống nhất với người dân đưa hoàn thiện hố sơ thủ tục đưa 

10ha đất có rừng của các hộ dân vào diện tích quy hoạch là rừng sản xuất theo 

nguyện vọng chuyển đổi của người dân. Hiện nay, đang chờ quyết định phê 

duyệt của UBND tỉnh Điện Biên.    

4. Kiến nghị thứ 04 

- Nội dung kiến nghị: Hiện nay có 03 hộ ở Thôn 1 có 03 mảnh nương diện 

tích khoảng 02 ha đã bạc mầu, 03 hộ có nguyện vọng chuyển sang trồng rừng, đề 

nghị Đảng và Nhà nước hỗ trợ giống cây keo cho 03 hộ trên để trồng rừng. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri xã Huổi Só. 

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

- Nội dung trả lời cử tri: Nội dung kiến nghị chuyển đổi diện tích đất nương 

đã bạc màu sang trồng rừng của cử tri xã Huổi Só là phù hợp và chính đáng. 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì 

phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp 

tục tổ chức rà soát kiểm tra lại diện tích các hộ có nguyện vọng chuyển đổi diện 

tích đất nương đã bạc màu sang trồng rừng trên địa bàn toàn huyện; tổng hợp, 

báo cáo UBND huyện. Trong thời gian tới khi có nguồn vốn hỗ trợ giống cây 

trồng, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện theo 

đúng quy định. 

5. Kiến nghị thứ 05 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các Phòng, 

ban chuyên môn và UBND 2 xã Huổi Só, Sín Chải phối hợp giải quyết nguồn 

nước sinh hoạt từ thôn Hồng Ngài xã Huổi Só sang thôn Háng Khúa xã Sín 

Chải để Nhân dân có nước sinh hoạt. 

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

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

- Nội dung trả lời cử tri: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

373/BC-UBND ngày 07/11/2021. UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án các 

công trình huyện điều hành, quản lý dự án đến nay dự án đã được phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của 

HĐND tỉnh Điện Biên; được kế thừa nội dung quy mô tại Quyết định số 

820/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ngày 27/5/20221, nhưng hiện tại dự 

án chưa được bố trí vốn. UBND huyện sẽ chỉ đạo triển thực hiện các bước tiếp 

theo của dự án khi được bố trí vốn.  
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6. Kiến nghị thứ 06 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

khảo sát, xem xét xây dựng phương án bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người 

dân thôn Lồng Sử Phình, Chế Cu Nhe. 

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

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

- Nội dung trả lời cử tri: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

373/BC-UBND ngày 07/11/2021. Ngày 10/6/2022, UBND huyện đã ban hành 

Công văn số 470/UBND-VP về việc tham gia ý kiến vào quy hoạch tỉnh điện 

Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề nghị bổ sung danh mục 

đầu tư xây dựng hồ treo chứa nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại xã Sín 

Chải. Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch,  

UBND huyện sẽ phối hợp triển khai thực hiện dự án theo quy định. Trước mắt để 

đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân đề nghị UBND xã Sín Chải vận động 

người dân 2 thôn chủ động xây dựng bể, téc nước để tích trữ nước mưa, phục vụ 

sinh hoạt các tháng cao điểm mùa khô. 

7. Kiến nghị thứ 07 

- Nội dung kiến nghị: Có một số cột điện còn thấp chạy qua các hộ dân 

thuộc khu vực đối diện trường tiểu học Tả Sìn Thàng chưa đảm bảo an toàn cho 

người dân và các cháu học sinh. Đề nghị Điện lực huyện Tủa Chùa kiểm tra, xem 

xét nâng cao các cột điện để đảm bảo an toàn. 

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

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

- Nội dung trả lời cử tri: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

466/BC-UBND ngày 16/12/2021. Hiện nay, nội dung di chuyển, nâng cao cột 

điện tại khu vực đối diện Trường PTDTBT Tiểu học Tả Sìn Thàng đã nằm trong  

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. 

Công ty Điện lực Điện Biên đã có Văn bản số 1388/PCĐB-KHVT ngày 

10/6/2022 về việc phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện khảo sát hướng 

tuyến các công trình ĐTXD 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.  

II. Kiến nghị của cử tri Trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXI 

1. Kiến nghị thứ 01 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị huyện bố trí kinh phí hỗ trợ nhân dân làm 

đường bê tông từ ngã ba Háng Sáng vào đến nhà Bà Yên (dài khoảng 200m) với 

hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước hỗ trợ vật tư như: đá, cát, 

xi măng…; nhân dân tự giải phóng mặt bằng và thi công. 
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- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri thị trấn Tủa Chùa. 

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

- Nội dung trả lời cử tri: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

466/BC-UBND ngày 16/12/2021. Tới nay, đoạn đường bê tông từ ngã ba Háng 

Sáng vào đến nhà Bà Yên có trong danh mục dự án “Bê tông hóa tuyến đường 

từ nhà Đam Duyên chạy đến dọc nhà ông Phình tổ dân phố Đoàn Kết” tại Tờ 

trình số 117/TTr-UBND ngày 11/7/2022 để trình HĐND huyện khóa XXI, kỳ 

họp thứ Sáu thông qua. Khi được HĐND huyện quyết nghị chủ trương đầu tư dự 

án, UBND huyện sẽ giao đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các 

bước tiếp theo của dự án đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 

2. Kiến nghị thứ 02 

- Nội dung kiến nghị: Hiện nay hệ thống thoát nước toàn bộ khuôn viên 

Trung tâm Y tế huyện dồn hết ra 01 cống và đổ ra ruộng của dân, gây ảnh 

hưởng đến sản xuất. Đề nghị huyện đầu tư xây đường ống ngầm dưới ruộng để 

dẫn nước đổ ra suối (người dân có ruộng đã nhất trí theo phương án này. 

- 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: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

466/BC-UBND ngày 16/12/2021. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện 

nguồn nước thải của Trung tâm Y tế đã được xử lý đảm bảo theo tiêu chuẩn quy 

định. Dự án xây dựng hệ thống thoát nước chuẩn bị được thi công vào tháng 

10/2022 (theo Hợp đồng thi công xây dựng số 08/2022/HĐXD-SYT ngày 

27/4/2022 giữa Sở Y tế tỉnh Điện Biên và Công ty TNHH xây dựng số 5 tỉnh 

Điện Biên). 

3. Kiến nghị thứ 03 

- Nội dung kiến nghị: Cử tri Tả Phìn đề nghị huyện đầu tư trang thiết bị 

hệ thống loa đài phát thanh tại trung tâm xã Tả Phìn để nhân dân được nghe 

các thông tin của Đảng và Nhà nước. 

- 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: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

466/BC-UBND ngày 16/12/2021. Theo đề án phát triển thông tin cơ sở, đến 

năm 2025 thì 100% các xã trên địa bàn huyện sẽ được trang bị đài truyền thanh 

cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Trong thời gian tới khi được 

khi được triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh tại các trung tâm cac xã và 

thôn bản đề nghị UBND các xã Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện và các đơn vị có 

liên quan vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống. 

 



8 

 

 

4. Kiến nghị thứ 04 

- Nội dung kiến nghị: Năm 2021, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện đã hỗ trợ một mô hình lúa giống AID28 tại xã Tả Phìn. Qua đánh 

giá cho thấy năng suất rất cao, do đó đề nghị UBND huyện, Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục hỗ trợ mô hình lúa AID28 với quy mô lớn 

hơn hoặc hỗ trợ giống ADI28 cho toàn bộ diện tích cánh đồng Chiếu Tính để 

nâng cao năng suất, sản lượng lúa, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. 

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

- Phân loại theo kết quả giải quyết: Đã giải quyết xong. 

- Nội dung trả lời cử tri: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

466/BC-UBND ngày 16/12/2021.  Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông 

nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch hỗ trợ sản xuất tại xã Tả Phìn với 01 dự án 

liên kết sản xuất áp dụng giống ADI 28 trong sản xuất lúa vụ Xuân với quy mô 

15 ha, đến nay dự án đã cho thu hoạch năng suất lúa đạt trên 70 tạ/ha, đem lại 

hiệu quả như mong đợi của nhân dân xã Tả Phìn, qua đó góp phần thực hiện 

mục tiêu phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình, tái cơ cấu nông nghiệp trên địa 

bàn. Qua 2 vụ hỗ trợ sản xuất liên tiếp đã thấy rõ hiệu quả, sự phù hợp của giống 

lúa ADI28 trên địa bàn xã Tả Phìn. Do đó, để phát huy những thành tựu, kết quả 

đạt được từ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, trong những vụ sản xuất tiếp 

theo đề nghị UBND xã Tả Phìn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tự đầu tư mua 

giống, phân bón, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật từ các dự án hỗ trợ trong 2 năm 

qua để phát triển kinh tế hộ gia đình.  

5. Kiến nghị thứ 05 

- Nội dung kiến nghị: Cử tri thôn Séo Phình đề nghị huyện xem xét khi 

đo quy chủ rừng cộng đồng không thống nhất với các hộ giáp danh. 

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

- Phân loại theo kết quả giải quyết kiến nghị: Đã giải quyết xong. 

- Nội dung trả lời cử tri: Trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao 

Hội đồng giao đất, giao rừng xã Tả Phìn kết hợp với các đơn vị có liên quan 

xem xét giải quyết trả lời cử tri. Trên cơ sở kết quả làm việc HĐGĐGR xã Tả 

Phìn đi đến thống nhất cùng các chủ rừng như sau: Trước mắt chưa đưa phần 

diện tích mà chủ rừng chưa đồng ý, chưa nhất trí ra ra khỏi phương án giao đất, 

giao rừng của xã. Hiện tại không ai còn ý kiến, thắc mắc gì. 

6. Kiến nghị thứ 06 

- Nội dung kiến nghị: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn 

biến hết sức phức tạp, để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, 

Đảng, Nhà nước và các địa phương đã có những biện pháp, giải pháp kịp thời 

để ngăn ngừa tình trạng lây lan của dịch bệnh giảm bớt, hạn chế mức thấp nhất 

ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên chuẩn bị đến tết nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022, nhiều cử tri lo ngại việc đi lại, làm ăn, thăm thân trước và 
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sau tết nguyên đán sẽ làm lây lan dịch ra cộng đồng trên địa bàn huyện. Vì vậy 

đề nghị UBND huyện cần có biện pháp tăng cường công tác quản lý và phòng, 

chống dịch Covid-19 trước và sau tết nguyên đán năm 2022 để đạt được hiệu 

quả cao nhất. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri gửi tới UBMTTQ 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 Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

466/BC-UBND ngày 16/12/2021. Tuy nhiên để thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch trên địa bàn. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo 

của Trung ương, tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, đặc biệt là công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Kết quả trước, trong và 

sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022, trên địa bàn huyện không xảy ra 

tình trạng chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; 

không có hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; che giấu thông tin dịch 

bệnh gây khó khăn, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và không có 

bệnh nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 

7. Kiến nghị thứ 07 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị Điện lực Tủa Chùa kéo đường dây hạ thế 

theo đường nội thôn Bản Sẳng để cấp điện cho trên 30 hộ dân. Hiện tại các hộ dân 

đang kéo tạm từ ngoài đường tỉnh lộ vào bằng cột tre, rất nguy hiểm và điện yếu. 

- Địa phương nơi có kiến nghị: Cử tri gửi tới UBMTTQ VN huyện. 

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

- Nội dung trả lời cử tri: UBND huyện Tủa Chùa đã trả lời tại Báo cáo số 

466/BC-UBND ngày 16/12/2021. UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Điện lực 

Tủa Chùa phối hợp cùng UBND thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện 

khảo sát, lập phương án đầu tư đưa vào công trình Đầu tư xây dựng (ĐTXD) 

năm 2023. 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. Công ty Điện lực Điện Biên đã có Văn bản số 1388/PCĐB-

KHVT ngày 10/6/2022 về việc phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện 

khảo sát hướng tuyến các công trình ĐTXD năm 2023, dự kiến ngày 20/7/2022 

xẽ 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.  
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PHỤ LỤC SỐ 02 

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

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ, NGÀNH TỈNH 
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày          /7/2022 của UBND huyện) 

 
TỔNG SỐ 01 KIẾN NGHỊ 

 I. Kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI 

- Nội dung kiến nghị “Sau nhiều lần nâng cấp sửa chữa tỉnh lộ 129 (đoạn 

qua ngã tư Nong Hung về Huổi Lực) hệ thống cống, rãnh thoát nước đã bị vùi 

lấp và chìm sâu xuống dưới, không còn khả năng thoát nước, nước tràn qua 

đường (nhân dân đã tiến hành khơi thông nhiều lần nhưng không được vì cống 

rãnh thoát nước nằm sâu theo cốt đường cũ) làm ảnh hưởng đến an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường khu vực này. Nhân dân thôn Nong Hung, xã Mường 

Báng đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét sửa chữa, bổ sung thêm hệ thống 

cống thoát nước qua đường tại vị trí ngã tư Nong Hung đi vào Huổi Lực”. 

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

- Phân loại theo kết quả giải quyết kiến nghị: Đã giải quyết xong 

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

huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành xử lý khác phục hệ 

thống cống, rãnh thoát nước đã hoàn thành trong Quý II, năm 2022. Hiện tại công 

trình đã đưa vào vận hành xử dụng tốt. 

 

 

 

 

 

 


		banht.tuachua@dienbien.gov.vn
	2022-07-13T17:16:29+0700


		2022-07-14T06:38:03+0700


		2022-07-14T06:38:18+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-07-14T06:41:28+0700


		2022-07-14T06:41:59+0700


		2022-07-14T06:42:18+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-07-14T06:42:49+0700




