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BÁO CÁO 

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

 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

UBND huyện Tủa Chùa nhận được Báo cáo số 103/BC-HĐND ngày 

02/12/2022 của Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa về tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri và kiến nghị của Ủy ban MTTQVN huyện trước Kỳ họp thứ Chín 

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 Chín HĐND huyện, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

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 Chín, HĐND huyện Tủa Chùa khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau: 

1. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xá Nhè, xã Tủa Thàng 

1.1. Cử tri xã Xá Nhè 

- Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải 

- Đề nghị UBND huyện đầu tư sửa chữa Nhà văn hóa và công trình phụ 

trợ trung tâm xã 

1.2. Cử tri xã Tủa Thàng: Đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí, hỗ 

trợ để sửa chữa đầu nguồn kênh mương Tà Si Láng, vì hiện nay đã hư hỏng và 

xuống cấp không thể cung cấp nước tưới cho vụ tới. 

Đối với các nội dung trên, UBND huyện trả lời như sau: 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 Xá Nhè, UBND xã Tủa Thàng 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 các nội dung kiến nghị của cử tri 

là chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư trên địa bàn còn hạn 

chế trong khi đó Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được phê duyệt 

và phân bổ vốn triển khai thực hiện; nguồn vốn cân đối ngân sách huyện đã 

được HĐND huyện thông qua danh mục các dự án đầu tư đến năm 2025 (tại 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 và tại Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 15/7/2022) do vậy việc bổ sung các danh mục trên và đưa vào đầu 

tư trong năm 2023 cũng như giai đoạn 2021-2025 chưa thể thực hiện ngay được.  

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

Kế hoạch huyện tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện bố trí các 

nguồn vốn khác để đầu tư. Trường hợp không cân đối được thì tham mưu cho 

UBND huyện tổng hợp, đề xuất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

http://113.160.144.179:8083/qlvb/vbden.nsf/str/E6CAAB6837C97C0A47258423002B04F1?OpenDocument
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đoạn 2021-2015 của huyện. Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vốn 

UBND huyện sẽ triển khai đầu tư. 

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

lực Tủa Chùa xem xét tháo dỡ 01 cột điện tại khu vực nhà ông Lò Văn Vùi, 

Quàng Thị Ngoan thôn Nà Áng, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa do nhân dân 

không còn nhu cầu sử dụng. 

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

của cử tri, UBND huyện đã giao cho Điện lực Tủa Chùa phối hợp với các đơn vị 

liên quan kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện giải quyết kiến nghị của cử tri. 

Theo báo cáo của các cơ quan hiện tại cột điện1 nằm trong khu vực nhà ông Lò 

Văn Vui, Quàng Thị Ngoan thôn Nà Áng, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, 

đây là vị trí cột néo cuối vẫn đang cung cấp điện cho các hộ xung quanh, không 

thể di chuyển ra vị trí khác nếu di chuyển sẽ làm tăng bán kính cấp điện cho các 

hộ dân khác, giảm chất lượng điện áp, thay đổi quy hoạch lưới điện đã được phê 

duyệt. Vì vậy UBND huyện rất mong hai gia đình ông Lò Văn Vui, bà Quàng 

Thị Ngoan thông cảm và đồng hành cùng ngành điện. 

3. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Huổi Só: Đề nghị Chính phủ, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với trưởng 

các tổ chức đoàn thể chính trị ở thôn, bản (Chi hội trưởng hội Phụ nữ, Bí thư 

chi đoàn, chi hội trưởng hội Nông dân…) để nâng cao chất lượng hoạt động của 

các tổ chức này 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

Theo quy định tại điểm a và điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 

14/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biện và 

quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 

27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, số lượng người hoạt động không chuyên 

trách cấp thôn, bản, tổ dân phố số lượng người hoạt động không chuyên trách 

cấp thôn, bản, tổ dân phố không quá 03 người, gồm các chức danh Bí thư chi bộ; 

Trưởng thôn, bản hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận. 

Theo khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND; Điều 5 Quyết 

định số 33/2019/QĐ-UBND, đối với các chức danh Chi hội trưởng hội Phụ nữ, 

Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng hội Nông dân…không được hưởng chính sách 

hỗ trợ phụ cấp hàng tháng mà chỉ được hưởng mức bồi dưỡng người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố là 50.000 đồng/buổi/người.  

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

“Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của 

từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu 

ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm 

chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người 

 
1 Cột điện số 18 đường dây 0,4kV thuộc Trạm biến áp Nà Áng 
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trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố”. Theo đó để thực hiện cho 

hưởng mức phụ cấp cấp hàng tháng đối với trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị 

ở thôn, bản (Chi hội trưởng hội Phụ nữ, Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng hội 

Nông dân…) thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Điện Biên.  

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Huổi Só, UBND huyện sẽ đề xuất ý 

kiến cho hưởng mức phụ cấp hàng tháng đối với trưởng các tổ chức đoàn thể chính 

trị ở thôn, bản trong các cuộc họp tại UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét. 

4. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Mường Báng: Đề nghị Ban Quản 

lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên cho biết tình hình 

và tiến độ triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn 

cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo Quyết 

định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại 

thôn Pú Ôn xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã ban hành Văn 

bản số 1165/UBND-VP ngày 05/12/2022 V/v giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 gửi 

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên. Ngày 

06/12/2022, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên 

đã có Văn bản số 887/BQLDA-KHKT V/v phúc đáp nội dung Văn bản số 

1165/UBND-VP ngày 05/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa theo đó: 

- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu 

vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4230/QĐ- 

BNN-KH ngày 29/10/2021 với mục tiêu đản bảo an toàn tài sản, tính mạng, ổn 

định sản xuất, đời sống nhân dân ở một số khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, 

lũ quét và sạt lở đất những năm gần đây cũng như có nguy cơ cao xảy ra thiên 

tai, nhất là lũ ống, lũ quét lở đất, được thực hiện tại 08 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, 

Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đồng Tháp), 

trong đó tỉnh Điện Biên thực hiện tại địa bàn 03 huyện: Điện Biên, Điện Biên 

Đông, Tủa Chùa. 

- Đến nay thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án các công trình 

Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện Điện Biên, Điện Biên 

Đông, Tủa Chùa tổ chức lựa chọn địa điểm, vị trí xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức 

họp lấy ý kiến người dân, đăng ký danh sách các hộ dân tham gia đồng thời rà 

soát hiện trạng sử dụng đất, đưa dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do 

dự án nằm trên địa bàn 08 tỉnh nên việc triển khai thực hiện các thủ tục về đền bù 

giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng dự án gặp 

nhiều khó khăn, phức tạp. Do đó Ban đã có Văn bản số 263/BQL-TĐ ngày 

12/4/2022 gửi Vụ Kế hoạch và Tổng cục Phòng chống thiên tai xem xét, báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh chủ trương đầu tư (Quyết định 

số 4230/QĐ- BNN-KH ngày 29/10/2021), phân chia các dự án thành phần (08 dự án 

thành phần) và giao cho địa phương tổ chức thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả 
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thi cho các dự án thành phần. Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh sẽ chủ động liên hệ với Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng 1 để sớm 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và bố trí vốn để triển khai dự án. 

Khi dự án được bố trí vốn, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và 

PTNT sẽ tổ chức triển khai thực hiện. 

5. Đối với ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ Việt nam huyện: Hiện nay 

trên địa bàn huyện, phương tiện xe cá nhân ngày càng phát triển. Nhiều cán bộ, 

công chức, viên chức trong huyện khi được cử đi công tác ngoài huyện sử dụng 

phương tiện là xe cá nhân để đi lại, nhưng khi làm thủ tục thanh toán không có 

vé, vì một số tuyến đường như Tủa Chùa - Điện Biên bán vé điện tử, không đi 

xe, không có vé, mà thanh toán theo hình thức khoán thì dễ dẫn đến mỗi đơn vị 

khoán theo hình thức, định mức khác nhau. Vì vậy đề nghị UBND huyện nghiên 

cứu, chỉ đạo cơ quan chuyên môn có hướng dẫn chung để các cơ quan, đơn vị, 

ban ngành huyện làm cơ sở thực hiện. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

Căn cứ các quy định của Nhà nước2 về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo đó 

dựa trên nguồn kinh phí được giao hàng năm để được thanh toán, các cơ quan, 

đơn vị phải xây dựng đưa các nội dung chi vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn 

vị mình. Như vậy để được thanh toán tiền vé tàu, xe cho cán bộ công chức, viên 

chức đi công tác đối với các tuyến đường chưa có vé xe điện tử, hoặc đi công tác 

bằng phương tiện cá nhân UBND huyện đề nghị các đơn vị căn cứ nguồn kinh 

phí được giao hàng năm xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đưa nội dung trên vào 

quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị mình. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, ban ngành huyện. 

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

họp thứ Chín, 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 

 

 

2 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định 
chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước; Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 

02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 
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