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BÁO CÁO 

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 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 

17/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện, 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. 

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 sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện, khóa XXI. 

Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan, đơn vị, 

UBND huyện tổng hợp báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp 

thứ Sáu, HĐND huyện Tủa Chùa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau: 

Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xá Nhè 

1. 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. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: 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. Đề nghị Điện lực Tủa Chùa xem xét đầu tư hệ thống điện từ đường 

chính vào thôn tỉnh B cho 30 hộ dân. 

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

của cử tri, qua kiểm tra cho thấy nội dung kiến nghị của cử tri là chính đáng.  

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 
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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. 

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

 

 

 

 

 

 

Lường Tuấn Anh 

 


		anh_lt@dienbien.gov.vn
	2022-11-25T07:15:21+0700


		2022-11-25T08:02:36+0700


		2022-11-25T08:03:08+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2022-11-25T08:04:09+0700




