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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 13,
HĐND huyện khóa XX đến nay
Thực hiện Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND huyện về
phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XXI.
UBND huyện Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri từ sau kỳ
họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX đến nay, cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
SAU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XX
Thực hiện Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 19/01/2021 của HĐND huyện về
tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 (02 kiến nghị). UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
liên quan nghiên cứu, phối hợp giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Kịp thời ban hành văn bản số 41/BC-UBND ngày 02/02/2021 về việc trả lời ý kiến,
kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 –
2021 (văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện).
1. Đối với ý kiến của cử tri Nùng Văn Hạnh, xã Mường Mùn về việc tiến
hành đo diện tích rừng sản xuất để thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
cho nhân dân bản Nà Chua tại tiểu khu 591
UBND huyện đã giao Hạt Kiểm Lâm phối hợp với UBND xã Mường Mùn,
các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện người dân bản Nà Chua tổ chức kiểm tra
rừng, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng (tháng 7/2021). Trên kết quả kiểm kê, đối
chiếu với các tiêu chí theo quy định tại Luật lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐCP, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ DVMTR, yêu cầu Hạt Kiểm Lâm lập hồ sơ theo
quy định của pháp luật.
2. Đối với ý kiến của cử tri bản Đông, thị trấn Tuần Giáo về việc đầu tư
xây dựng lại công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung cho bản
Trong thời gian từ tháng 02/2021 đến nay, tại trụ sở UBND thị trấn không
nhận đơn về việc tranh chấp sử dụng nước tại bản Đông.
Để việc đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt phát huy được hiệu quả
sau đầu tư, ngày 26/3/2021 UBND thị trấn tổ chức họp nhân dân bản Đông thống
nhất, ký cam kết thu hồi các đường ống dẫn nước của các hộ gia đình để tập trung
nguồn nước về bể chứa nước sinh hoạt tập trung và khai thác, sử dụng nguồn nước
theo quy định khi được đầu tư xây dựng công trình NSH tập trung. UBND huyện
giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu cho UBND huyện kế hoạch
đầu tư khi bố trí được nguồn vốn.
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II. NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TẠI CÁC BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỦA ỨNG VIÊN
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XXI
Căn cứ nội dung Thông báo số 13/HĐND-VP ngày 13/7/2021 của HĐND
huyện Tuần Giáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xức cử
tri vận động bầu cử của ứng viên đại biểu HĐND huyện khóa XXI, UBND huyện đã
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, giải quyết vấn đề mà cử tri có ý
kiến, kiến nghị, cụ thể:
1. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp
1.1. Cử tri xã Tỏa Tình đề nghị: thành lập Hợp tác xã và đầu tư để sản xuất,
chế biến sản phẩm cà phê trên địa bàn.
Trả lời:
- Việc thành lập Hợp tác xã được quy định cụ thể tại Luật hợp tác xã năm
2012 (Luật số 23/2012/QH13). UBND huyện luôn khuyến khích các cá nhân, tập thể
thành lập các HTX để nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị và tạo thương hiệu cho sản
phẩm, nếu các cá nhân, tổ chức có nhu cầu làm hồ sơ đăng ký thành lập HTX và gửi
về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để được hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục
thành lập hợp tác xã theo quy định.
- Về đầu tư sản xuất, chế biến sẩn phẩm cà phê: cử tri chưa làm rõ đầu tư sản
xuất, chế biến sản phẩm cà phê trên địa bàn xã là đầu tư chế biến thô (sơ chế phân
loại, đánh bóng….), hay đầu tư chế biến chuyên sâu (tách màu, rang và chế biến cà
phê hòa tan, ...). UBND huyện khuyến khích các doanh nghiệp, các nhân đầu tư sản
xuất, thành lập HTX liên kết tạo chuỗi cung ứng, tiêu thụ ổn định lâu dài.
1.2. Cử tri xã Quài Cang, xã Quài Tở đề nghị: huyện định hướng trồng các
loại cây để phát triển sản xuất trên đất trồng một vụ; thay đổi cây trồng, vật nuôi để
phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Trả lời:
Thực hiện Quyết định 610/QÐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa nương, lúa
ruộng 01 vụ, đất trồng cây màu hằng năm kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn gia
súc, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao giai đoạn 20172020. Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật
nuôi và giao các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện.
Qua đó, đã định hướng, khuyến khích người dân chuyển đổi đất trồng lúa 01 vụ,
đất trồng cây màu hằng năm kém hiệu quả kém hiệu quả, sang các loại cây trồng mới
(các loại cây ăn quả, rau màu…) có hiệu quả kinh tế cao hơn phù hợp với điều kiện tự
nhiên và tình hình thực tế địa phương; tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi
phương thức chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gia
trại, vận động các hộ dân trồng cỏ, chủ động nguồn thức ăn để phát triển chăn nuôi.

3
Đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận đơn
đăng ký chuyển đổi của người dân, lập Sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên
đất trồng lúa; giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn nâng
cao kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và
áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi cho nhân dân.
UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn
nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo quy định của nhà nước, phù
hợp với tình hình thực tế để phát triển kinh tế.
1.3. Cử tri xã Pú Nhung đề nghị: Hiện nay giá nông sản nhân dân tự bán rất
thấp, đề nghị huyện quan tâm tìm đầu ra sản phầm cho nhân dân.
Trả lời:
Cử tri chưa nêu rõ cần tìm đầu ra cho loại nông sản nào, tổng sản lượng nông
sản đó đạt khoảng bao nhiêu tấn/năm. Qua khảo sát thực tế trên địa bàn xã Pú
Nhung nông sản chủ yếu là ngô, dứa, mía. Đây là các nông sản được trồng phổ biến,
chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trong huyện và một số vùng lân cận.
Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có nhà máy chế biến các loại nông sản này. Hơn nữa
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giao thông vận tải khó khăn nên giá của các
loại nông sản đều thấp hơn mọi năm theo mặt bằng chung tại địa phương.
Để đảm bảo đầu ra cho nông sản của địa phương trong thời gian tới, UBND
huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
khảo sát sản lượng hàng năm của các loại nông sản để có kế hoạch phát triển phù
hợp nhu cầu thị trường. Đồng thời phối hợp với trung tâm khuyến công tỉnh tìm đầu
tìm đầu ra, chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản cho nhân dân.
2. Lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường
2.1. Cử tri xã Phình Sáng đề nghị: xem xét, giải quyết việc các hộ dân xã Xá
Nhè, huyện Tủa Chùa xâm canh (làm lán nương nhiều năm chưa giải quyết được)
trên địa bàn xã, gây khó khăn cho việc bảo vệ rừng.
Trả lời:
UBND huyện đã nhiều lần thành lập đoàn công tác phối hợp với xã Xá Nhè,
huyện Tủa Chùa tổ chức thực địa để tuyên truyền, yêu cầu cam kết, chấm dứt tình
trạng xâm canh, xâm cư; đồng thời UBND huyện đã thông báo bằng Văn bản, lập
biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai theo quy
định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ đối với các hộ
dân xâm canh, xâm cư. Tuy nhiên tất cả các hộ dân đều cố tình không thực hiện,
không chấm dứt việc xâm canh, xâm cư. UBND huyện xác định đây vụ việc phức
tạp, khó khăn, kéo dài, chưa thể giải quyết dứt điểm.
Trong thời gian tới, UBND huyện giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với
UBND xã Phình Sáng và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện
phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa để tiếp tục phối hợp giải quyết.

4
2.2. Cử tri xã Tênh Phông đề nghị: giải quyết tranh chấp đất giữa bản Huổi
Anh và một số hộ dân xã Quài Tở.
Trả lời:
Theo quy định tại điều 202 về hòa giải tranh chấp đất đai, Luật đất đai số
45/2013/QH13: quy trình giải quyết tranh chấp đất đai phải được tiến hành hòa giải
tại cơ sở. Vì vậy, UBND huyện đề nghị cử tri xã Tênh Phông nộp đơn đề nghị giải
quyết tranh chấp đất đai tại UBND xã Tênh phông để giải quyết theo đúng quy định
về giải quyết tranh chấp đất đai. UBND huyện yêu cầu UBND xã Tênh Phông chù trì
phối hợp với UBND xã Quài Tở tiến hành thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai theo
đúng nội dung quy định tại điều 88 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
2.3. Cử tri xã Chiềng Đông đề nghị: giải quyết dứt điểm về địa giới hành
chính giữa bản Hua Chăn với bản Phiêng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.
Trả lời:
Từ năm 2011, bất cập về ĐGHC giữa xã Chiềng Đông với xã Xuân Lao được
cấp ủy, chính quyền các cấp của 02 huyện cùng với nhân dân đã triển khai nhiều lần
giải quyết, xem xét nhiều phương án và có sự tham gia của các Sở, ngành tỉnh liên
quan, nhưng không thống nhất được giữa các hộ dân.
Trên cơ sở kết quả làm việc giữa 02 huyện, ý kiến của nhân dân bản Hua Chăn
và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên (tại Văn bản số 369/UBND-NC ngày
06/7/2020 về việc khẩn trương triển khai thực hiện Dự án 513), thống nhất phương án:
Giữ nguyên đường ĐGHC, hiện trạng canh tác, quản lý sử dụng đất. Yêu cầu nhân dân
chấp hành nghiêm mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và
quản lý của chính quyền địa phương; ổn định cuộc sống sản xuất, đảm bảo an ninh trật
tự, không để xảy ra tranh chấp.
3. Lĩnh vực an ninh trật tự
Cử tri xã Quài Cang: Hiện nay trên địa bàn xã tệ nạn xã hội phức tạp nhất là
nghiện hút và bán lẻ các chất ma túy, đề nghị các cơ quan chức năng cần quyết liệt
hơn nữa để đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Trả lời:
Qua rà soát các đối tượng, tính đến ngày 20/7/2021 trên địa bàn huyện Tuần
Giáo có 1.186 người nghiện các chất ma túy, trong đó xã Quài Cang có 104 người
nghiện ma túy (chiếm 8,77%) đứng thứ 5/19 xã, thị trấn.
Từ ngày 15/12/2019 đến 20/7/2021, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với
các cơ quan, đơn vị, UBND xã Quài Cang tổ chức được 12 buổi tuyên truyền phòng,
chống tội phạm và tệ nạn ma túy, thu hút được 1.134 lượt người tham gia; phát hiện,
bắt giữ tại địa bàn xã Quài Cang là 19 vụ, 20 đối tượng, thu giữ 62,18 gam Heroine;
137 viên MTTH (14,06 gam) và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan; triệt phá
13 điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; lập hồ sơ đưa 07 đối tượng đi cai nghiện bắt
buộc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội tỉnh Điện Biên, 04 đối
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tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; yêu cầu UBND xã Quài Cang và các xã, thị trấn,
cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện làm tốt công
tác tuyên truyền các biện pháp cai nghiện, lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở
giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc… nâng cao nhận thức của nhân dân, kịp thời tố
giác về các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa
4.1. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt
4.1.1. Cử tri xã Phình Sáng đề nghị:
- Hiện nay đường nước bản Mý Làng B đã xuống cấp, không đủ nước cho
nhân dân sinh hoạt, đề nghị huyện quan tâm tu sửa, nâng cấp.
- Kiểm tra đường nước bản Nậm Din vào UBND xã vì đã đầu tư nhưng chưa
bàn giao, hiện tại không có nước để sinh hoạt.
- Đầu tư kênh mương dẫn nước vào bản Mý Làng A; tu sửa lại trạm bơm cho
bản Nậm Din.
Trả lời:
- Đối với kiến nghị tu sửa, nâng cấp đường nước bản Mý Làng B: qua kiểm
tra thực tế, công trình đã được đầu tư từ lâu, nhân dân không thường xuyên duy tu
bảo dưỡng dẫn tới một số hạng mục bị xuống cấp dẫn tới công trình không phát huy
được mục đích đầu tư. Để tu sửa, nâng cấp lại đường nước cần phải làm lại bể chứa
nước trên tuyến, xây bể tập trung. Do ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, UBND
huyện sẽ xem xét, bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho
nhân dân khi bố trí được nguồn vốn.
- Đối với kiến nghị kiểm tra đường nước bản Nậm Din vào UBND xã: Thời
gian vừa qua do chưa thống nhất được phương án sử dụng nguồn nước với nhân dân
nên chưa đấu nối được về hệ thống. Đến nay công trình đã cung cấp NSH bình
thường theo thiết kế được phê duyệt.
- Đối với kiến nghị đầu tư kênh mương dẫn nước vào bản Mý Làng A: qua
kiểm tra, ruộng bậc thang có diện tích khoảng 6 ha, vị trí nằm cạnh trục đường Nậm
Din - Khua Trá, có chiều dài kênh đất gần 500m, lượng nước đủ tưới trong mùa
mưa, đến mùa khô lưu lượng nước ít không đủ sử dụng. UBND huyện giao BQLDA
tiếp tục kiểm tra, khảo sát, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư
khi có nguồn vốn.
- Đối với kiến nghị tu sửa lại trạm bơm cho bản Nậm Din: Trạm bơm cấp
NSH cho nhân dân bản Nậm Din thuộc công trình cấp NSH bản Nậm Din đã được
bàn giao cho UBND xã Phình Sáng đưa vào sử dụng từ năm 2012. Tuy nhiên xã và
bản chỉ vận hành khoảng 02 năm, sau đó không vận hành nữa (lý do không thu được
tiền điện). Đến năm 2017 Ban QLDA các công trình huyện đã sửa chữa lại, đấu nối
điện để bơm nước phục vụ nhân dân và hoạt động bình thường, tuy nhiên nhân dân
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tiếp tục không vận hành (do không thu được tiền điện bơm nước). Sau thời gian dài
không sử dụng, hiện trạm bơm xuống cấp không sử dụng được do không được vận
hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên. UBND huyện sẽ xem xét đầu tư sửa chữa,
nâng cấp công trình khi có nguồn vốn được cấp và có cam kết quản lý, sử dụng của
nhân dân.
4.1.2. Cử tri xã Mùn Chung đề nghị: đầu tư, sửa chữa hệ thống kênh mương
trên địa bàn xã để đảm bảo nước tưới tiêu.
Trả lời:
Qua kiểm tra, hệ thống kênh mương trên địa bàn xã Mùn Chung chủ yếu là hư
hỏng nhỏ.
- Kênh mương bản Phiêng Pẻn: 20m kênh có nguy cơ sạt lở hoàn toàn do mất
đáy và 100m kênh có độ dốc không đảm bảo (nước chảy chậm).
- Kênh mương bản Chiềng Ban và Co En: khoảng 20m kênh bị đứt gãy.
- Công trình thủy lợi Chiềng Ban: khoảng 500m kênh đất cạnh đường QL6.
Để khắc phục những hư hỏng trên, đảm bảo nước tưới, UBND huyện giao
phòng Nông nghiệp và PTNT rà soát chi tiết để lập danh mục sửa chữa bằng nguồn
kinh phí Thủy lợi phí (Cấp hàng năm cho đơn vị vận hành).
4.1.3. Cử tri xã Chiềng Đông đề nghị: đầu tư tuyến mương Na Lếnh (bản
Chăn); điều tiết nước từ mương bản Hiệu xã Chiềng Sinh xuống tưới cho cánh đồng
bản Phang.
Trả lời:
- Đối với đề nghị đầu tư tuyến mương Na Lếnh (bản Chăn): Ngày 19/7/2021,
UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng UBND xã
Chiềng Đông, đại diện người dân bản Chăn tiến hành kiểm tra; hiện trạng cánh đồng
Ná Lếch có khoảng 05 ha lúa 01 vụ (lúa Mùa) lấy nước từ 02 khe suối là: Huổi Cang
Châng và Huổi Mốn. Theo đề nghị của cử tri đầu tư tuyến kênh dẫn nối tiếp vào tuyến
kênh Tả hiện có của công trình thủy lợi Nậm Chăn với tổng chiều dài tuyến kênh
khoảng 2,3 km trong đó tuyến kênh đất hiện có dài khoảng 0,5 km và 1,8 km là tuyến
mở mới. Đối với việc đầu tư tuyến kênh kéo dài tuyến kênh Tả công trình thủy lợi
Nậm Chăn để cấp nước tưới cho cánh đống Ná Lếch UBND huyện sẽ xem xét có kế
hoạch khi được phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng vào giai đoạn thích hợp.
- Đối với đề nghị điều tiết nước từ mương bản Hiệu xã Chiềng Sinh xuống
tưới cho cánh đồng bản Phang: Ngày 20/7/2021, UBND huyện đã chỉ đạo phòng
Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng UBND xã Chiềng Đông và đơn vị quản lý
khai thác công trình thủy lợi bản Hiệu tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng nước
tưới phục vụ cánh đồng bản Phang. Diện tích tưới của cánh đồng bản Phang ký kết
hợp đồng tưới tiêu với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi bản Hiệu (Công
ty TNHH quản lý thủy nông tỉnh điện Biên) là 6,3 ha là diện tích tưới cuối tuyến
kênh công trình (chiều dài tuyến kênh 4,45 km). Do tuyến kênh dài, đi qua nhiều vị
trí ngầm, có đoạn nằm sâu giữa hai vách ta luy cao có độ dốc lớn nên bị bồi lấp

7
nhiều, nhưng khi nạo vét không có chỗ để đổ lượng bùn đất đó; lượng nước tổn thất
trên tuyến kênh quá lớn (đặc biệt từ vị trí cầu máng số 2 lý trình 2,015 đến cọc 74 lý
trình 3,123 cửa chia nước số 7 cấp nước tưới cho cánh đồng bản hiệu, bản ly xôm
xã Chiềng Sinh có chiều dài 1,108km, kênh có mặt cắt ngang 70x70cm) qua kiểm tra
thực tế mực nước trong kênh giảm quá lớn từ 60cm xuống còn 10cm.
Để đảm bảo năng lực cấp nước tưới tiêu công trình thủy lợi bản Hiệu nói
chung và cánh đồng bản Phang nói riêng, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp
và PTNT làm việc với đơn vị quản lý khai thác công trình tăng cường công tác quản
lý, điều tiết nước đảm bảo diện tích tưới tiêu đã ký hợp đồng với người dân sử dụng
dịch vụ, tìm nguyên nhân và có biện pháp khắc phục tình trạng thất thoát nước và
tình trạng bồi lấp trên tuyến kênh dẫn; yêu cầu UBND xã Chiềng Sinh, xã Chiềng
Đông tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý các đối tượng lấn chiếm hành lang
bảo vệ công trình, đục phá tự dẫn nước sử dụng, thống kê diện tích và ký hợp đồng
với tất cả hộ dân sử dụng nước từ công trình (đặc biệt là diện tích ao thả cá).
4.2. Về công trình điện
4.2.1. Cử tri xã Phình Sáng, Ta Ma, Tênh phông, Chiềng Đông, Mường
Khong đề nghị: đầu tư điện cho các bản chưa có điện.
Trả lời:
Hiện nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo còn 22/177 bản chưa được sử dụng
điện lưới Quốc gia, trong đó có các bản thuộc xã Phình Sáng, Ta Ma, Tênh Phông,
Chiềng Đông, Mường Khong. Các bản này đã UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt danh
mục đầu tư tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và các Quyết định
điều chỉnh (Quyết định số 660 /QĐ-UBND ngày 08/8/2018; Quyết định số 1115/QĐUBND ngày 08/8/2018) nhưng đến nay chưa được bố trí nguồn vốn để đầu tư. Trong
thời gian tới UBND huyện tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn
vốn đầu tư xây dựng để cấp điện đến các hộ dân.
4.2.2. Cử tri xã Quài Cang: hiện nay bản Giăng, bản Kệt cột điện thưa, không
đảm bảo an toàn, một số hộ chưa có điện, đề nghị bổ sung cột điện, kéo điện cho
các hộ trên.
Trả lời:
UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực
Tuần Giáo tổ chức kiểm tra nội dung kiến nghị của cử tri. Hiện tại khu vực gần nhà
máy xi măng cũ có khoảng hơn 30 hộ dân sinh sống (khu vực dãn dân bản Giăng,
bản Kệt chuyển đến). Đường dây cấp điện từ cột đến các hộ gia đình dài 500m800m, cột đỡ dây sau công tơ bằng cột tre gỗ. Việc bổ sung cột điện, kéo dài lưới
điện là cần thiết tuy nhiên nội dung này thuộc thẩm quyền của Công ty Điện lực
Điện Biên. UBND huyện đề nghị Chi nhánh Điện Tuần Giáo tổng hợp, đưa vào
hạng mục, dự án đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên xem xét đầu tư.
Trong thời gian chờ được đầu tư xây dựng, đề nghị nhân dân chủ động khắc phục
để đảm bảo đường dây từ sau công tơ về đến các hộ gia đình được đảm bảo an toàn.
4.3. Về công trình xây dựng
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4.3.1. Cử tri xã Phình Sáng đề nghị: đầu tư tuyến đường Nậm Din – Phảng Củ.
Trả lời:
Đoạn tuyến Nậm Din - Phảng Củ thuộc tuyến đường từ QL6 - xã Rạng Đông xã Phình Sáng - Phảng Củ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ
trương đầu tư theo Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021. Dự án sẽ được triển
khai trong thời gian tới.
4.3.2. Cử tri xã Ta Ma đề nghị: đầu tư làm nốt tuyến đường Trạm Củ đi Phình
Sáng; làm rãnh thoát nước từ trụ sở đến bản Háng Chua.
Trả lời:
- Tuyến đường từ trung tâm xã đi bản Trạm Củ đã được đầu tư bê tông mặt
đường (khoảng 4km từ ngã 3 Nà Đắng vào bản Trạm Củ). Đoạn tuyến còn lại sẽ
được đầu tư giai đoạn tiếp theo khi danh mục dự án được phê duyệt.
- Hiện nay UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án đường Phình Sáng - Ta
Ma - Mường Giàng và đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (do Ban QLDA các
công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư).
Rãnh thoát nước cạnh đường từ trung tâm xã đến bản Háng chua dài khoảng
690m và chảy ra sau khu dân cư bản Háng Chua dài khoảng 280m là rãnh đất (không
tính các đoạn rãnh đá xây đã được nhân dân thi công). Rãnh thoát nước thực chất là
lòng suối thuộc hạ lưu của khe suối từ bản Phình Cứ chảy xuống, với độ dốc lớn gây
xói lở hết lề đường bê tông lên UBND xã, mùa mưa lũ gây nguy hiểm cho người và
vật nuôi. Đoạn tuyến này trong dự án Đường Phình Sáng - Ta Ma - Mường Giàng.
4.3.3. Cử tri xã Tỏa Tình: theo khảo sát ban đầu sẽ triển khai 3 tuyến đường bản
Hua Sa A, hiện tại đã thực hiện được 02 tuyến, còn 01 tuyến có đầu tư nữa không?
Trả lời:
UBND huyện đã đầu tư 02 dự án là dự án Nâng cấp đường từ trung tâm xã đi
bản Hua Sa A và nâng cấp đường từ bản Hua Sa A đi bản Chế Á, đáp ứng nhu cầu đi
lại của nhân dân xã Tỏa Tình nói chung và nhân dân bản Hua Sa A nói riêng. Hiện tại
còn tuyến đường nội bản Hua Sa A, Hiện nay UBND huyện chư bố trí được nguồn vốn.
4.3.4. Cử tri xã Quài Tở đề nghị: tiếp tục đầu tư đường bê tông nội bản trên
địa bàn xã; đề nghị tu sửa đường vào bản Hua Ca; tu sửa lại nhà văn hóa bản Sản
đã xuống cấp.
Trả lời:
- Đối với ý kiến tu sửa đường vào bản Hua Ca: Đường Hua Ca - Thẳm Pao
(Giai đoạn 1) đã được UBND huyện phê duyệt dự án tại Quyết định 194/QĐ-UBND
ngày 14/12/2020. Chủ đầu tư là Ban QLDACCT huyện Tuần Giáo đang tổ chức lựa
chọn nhà thầu và sẽ triển khai xây dựng trong thời gian tới.
- Đối với ý kiến tiếp tục đầu tư đường bê tông nội bản trên địa bàn xã; tu sửa
lại nhà văn hóa bản Sản đã xuống cấp: UBND huyện đã giao cho các phòng ban
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chuyên môn rà soát danh mục, đánh giá thực trạng. Trong thời gian tới nếu huyện sẽ
cân đối được nguồn vốn thì sẽ xem xét đầu tư.
4.3.5. Cử tri xã Quài Cang: Đường bê tông tại bản Phung, bản Sáng, bản
Giăng, bản Cuông đã xuống cấp đề nghị đầu tư sửa chữa.
Trả lời:
- Đường bê tông bản Phung: Đoạn đường cử tri đề nghị thuộc nhánh 6 công
trình Nâng cấp đường bản Phung + bản Phủ + bản Sái Ngoài đã được phê duyệt đầu
tư và đang trong quá trình thi công. Chiều dài đoạn tuyến còn lại chưa được đầu tư
(250m), UBND huyện sẽ tiếp tục đầu tư khi bố trí được nguồn kinh phí.
- Đường nội bản Giăng (Gồm 3 tuyến):
+ Tuyến chính được đấu nối với đường đi bản Kệt; chiều dài 400m. Hiện trạng
là đường bê tông do nhân dân tự thi công từ năm 2004, bề rộng mặt đường 2,0m.
+ Nhánh 2: Chiều dài 150m, hiện trạng là đường bê tông, bề rộng mặt đường
2,0m.
+ Nhánh 3: Đường được đấu nối với nhánh 1 và thông sang đường đi bản Kệt;
Chiều dài 150m; trong đó 50m đầu tuyến là đường bê tông đã xuống cấp còn lại
100m cuối tuyến là đường đất. Đoạn cuối có độ dốc lớn > 20%.
Các tuyến đường đều đã xuống cấp. Tuy nhiên việc đầu tư, sửa chữa các
tuyến đường nội bản cần được rà soát, kiểm tra do có những đoạn độ dốc lớn.
UBND huyện giao BQLDA các công trình huyện tiếp tục rà soát, kiểm tra, tham
mưu cho UBND huyện đưa vào danh mục đầu tư khi có nguồn kinh phí.
- Đường nội bản Sáng: Đoạn tuyến từ bản Mu vào bản Sáng đã được quy
hoạch thuộc đường vào khu suối nước nóng, còn các tuyến đường nội bản UBND
huyện sẽ đầu tư khi bố trí được nguồn kinh phí.
- Đường nội bản Cuông: Chiều dài 550m, trong đó có 450m là đường bê tông
đã xuống cấp, chiều rộng mặt đường 2,0m; còn lại 100m là đường đất. Việc đầu tư
nâng cấp là cần thiết, hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA các công tình
huyện rà soát để đề xuất đưa vào đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.
4.3.6. Cử tri xã Pú Nhung đề nghị: đầu tư, cải tạo, nâng cấp khu di tích lịch
sử trên địa bàn xã như hang Há Chớ, di tích lịch sử núi Pú Nhung.
Trả lời:
Những năm qua, huyện đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về bảo tồn và
phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chương trình phát
triển du lịch của huyện, trong đó có việc đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo Khu căn
cứ cách mạng Pú Nhung và Hang động Há Chớ.
- Khu tưởng niệm anh hùng Vừ A Dính và các anh hùng, liệt sỹ xã Pú Nhung
đã được đầu tư xây dựng với kinh phí trên 6 tỷ đồng.
- Hang động Há Chớ bước đầu đã được xây biển báo di tích và giao di tích
cho xã quản lý, bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng.
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Thời gian tới, huyện tiếp tục đưa các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của
xã Pú Nhung vào các Chương trình, Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa, phát triển du
lịch của huyện. Việc đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo di tích Khu căn cứ cách mạng
Pú Nhung, Hang động Há Chớ… sẽ triển khai khi huyện bố trí được nguồn vốn.
4.3.7. Cử tri xã Mường Khong đề nghị: đầu tư xây dựng điểm trường mầm
non trung tâm xã do hiện nay các lớp học cho học sinh không đảm bảo.
Trả lời:
Năm học 2021-2022, điểm trường trung tâm Mầm non Khong Hin có 4 nhóm,
lớp với 112 trẻ. Hiện tại, cơ sở vật chất tại khu trung tâm trường Mầm non Khong
Hin có 04 phòng học, 01 văn phòng, 01 phòng hành chính - quản trị, 01 phòng làm
việc của cán bộ quản lý, 01 kho, 01 bếp, 01 nhà vệ sinh (các phòng học và phòng
làm việc đều là nhà tôn lắp ghép của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện hỗ trợ làm
mới trong năm học vừa qua, riêng nhà bếp là nhà gỗ ván thưng). Qua kiểm tra cơ sở
vật chất khu trung tâm, trường Mầm non Khong Hin vẫn đảm bảo sử dụng được.
Để kiên cố hóa trường lớp học, theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai
đoạn 2021-2025, UBND huyện đã đề xuất danh mục dự án đầu tư trường Mầm non
Khong Hin trong nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. UBND
huyện sẽ triển khai dự án khi được các cấp phê duyệt và ghi vốn.
III. NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP
THỨ 2, HĐND HUYỆN KHÓA XXI
1. Lĩnh vực thực hiện chế độ, chính sách
Cử tri xã Pú Xi: đề nghị xem xét, tạo điều kiện luân chuyển công chức xã đã
công tác một thời gian dài ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được ra
công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển hơn.
Trả lời:
Việc chuyển đổi vị trí công tác của một số chức danh công chức xã được quy
định theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định một số điều của
Luật Phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên tại khoản 1, Điều 36. Quy định cụ thể
danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi: “Bộ trưởng, Thứ trưởng
cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh
mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý
theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương”. Nhưng cho đến nay, chưa có
Bộ ngành Trung ương nào có văn bản quy định thời hạn đình kỳ chuyển đổi, do đó
UBND huyện Tuần Giáo chưa thể chuyển đổi công chức xã theo Nghị định
59/2019/NĐ-CP. Khi có quy định của các bộ ngành về nội dung này, UBND huyện
sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi theo quy định của pháp luật.
Đối với việc điều động công chức từ xã này sang xã khác theo Luật cán bộ,
công chức, UBND huyện sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế để điều động làm sao cho
phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành đào tạo, năng lực, gia đình… nhưng phải
đảm bảo đúng vị trí, đúng chuyên ngành được đào tạo. Mặt khác 18 xã của huyện
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đều là xã đặc biệt khó khăn, nên nếu có điều động thì UBND huyện sẽ xem xét từng
trường hợp cụ thể, nhằm đảm bảo công bằng, không gây xáo trộn. UBND huyện đề
nghị các công chức xã Pú Xi yên tâm công tác.
2. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa
2.1. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, giao thông
2.1.1. Cử tri bản Chế Á, xã Tỏa Tình đề nghị: Hiện nay nước sinh hoạt của
Bản Chế Á rất khó khăn, đề nghị huyện chỉ đạo kiểm tra và có phương án đầu tư hệ
thống cấp nước sinh hoạt, cụ thể: Bản Chế Á xin đầu tư 2 bể chứa nước và hỗ trợ
máy bơm (hiện tại bản có một mó nước dùng chung, không tranh chấp, trữ lượng
nhỏ cần xây bể chứa tích nước).
2.1.2. Cử tri bản Chua Lú, xã Pú Nhung: Đề nghị UBND huyện xem xét xây dựng
cho nhân dân bản Chua Lú 01 bể chứa nước khoảng 50m3 đến 100m3 để chứa nước bơm
từ giếng khoan (cạnh giếng khoan bản Chua Lú, nhân dân đã góp tiền để khoan). Đầu từ
cho nhân dân đường điện 01 pha, chiều dài khoảng 300m và 01 máy bơm để bơm nước
lên bể chứa (tiền điện nhân dân tự thanh toán hàng tháng theo quy định).
2.1.3 Cử tri xã Quài Nưa: đề nghị UBND huyện xem xét, đầu tư nâng cấp đường
bê tông nông thôn bản Củ đã xuống cấp nghiêm trọng (đoạn từ QL 6 vào bản).
2.1.4 Cử tri bản Nậm Din, xã Phình Sáng đề nghị huyện quan tâm đầu tư
đường nội bản Nậm Din do vào mùa mưa, đất cát tràn xuống đường chính gây khó
khăn cho việc đi lại.
UBND huyện giao BQLDA các công trình huyện tiếp tục tiến hành rà soát
nhu cầu nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới các công trình trên địa bàn huyện;
tham mưu cho UBND huyện đưa các công trình đáp ứng nhu cầu bức thiết của
người dân vào danh mục đầu tư công (Chương trình MTQG) giai đoạn 2021-2025
hoặc nguồn vốn Ngân sách huyện. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn
khẩn trương đề xuất danh mục công trình gửi Ban QLDA các công trình huyện để
tổng hợp.
2.1.5. Cử tri xã Pú Xi: đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm làm đường bê tông
từ xã Pú Xi vào các bản.
Trả lời:
- Đối với đường từ trung tâm xã Pú Xi đi bản Hua Mức 3: Đã được đầu tư xây
dựng giai đoạn I; Giai đoạn II của dự án đã được UBND huyện phê duyệt dự án và
sẽ triển khai xây dựng trong thời gian tới;
- Đối với đường từ Hua Mức 3 đi bản Thẩm Táng: Đã có trong kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện.
- Đối với các bản khác: UBND huyện sẽ cân đối nguồn vốn, bổ sung danh
mục đầu tư khi bố trí được nguồn kinh phí.
2.2. Về công trình điện lưới
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2.2.1. Cử tri bản Chua Lú, xã Pú Nhung đề nghị: đường điện hạ thế của bản
Chua Lú đến nay đã thi công xong nhưng chưa đóng điện, đề nghị huyện quan tâm
đôn đốc chủ đầu tư để sớm nghiệm thu bàn giao đóng điện cho nhân dân.
Trả lời:
Đường điện bản Chua Lú đã được Sở Công Thương là chủ đầu tư xây dựng,
đến nay đã hoàn thành, đang tiến hành nghiệm thu, thử tải. Sau khi nghiệm thu xong,
đường điện sẽ được bàn giao lại cho Công ty Điện lực Điện Biên quản lý, điều hành
và đóng điện cho nhân dân trong bản.
2.2.2. Cử tri bản Cọ, xã Quài Nưa đề nghị: UBND huyện xem xét, hỗ trợ cột
điện bê tông hạ thế cho khu dân cư Lá Pháy, bản Cọ với chiều dài khoảng 400m
(khoảng hơn 10 cột) vì đường dây điện tạm thời đưa điện về các hộ dân nằm cạnh
Quốc lộ 6, cách xa khu dân cư, nhân dân đang sử dụng cột tre, gỗ, dây dẫn không
đảm bảo an toàn.
Trả lời:
Đường điện hạ thế trên địa bàn huyện do ngành Điện lực quản lý và vận hành.
Việc bổ sung cột điện, kéo dài lưới điện thuộc thẩm quyền của Công ty Điện lực
Điện Biên. UBND huyện giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Chi nhánh Điện
Tuần Giáo tổ chức kiểm tra nội dung cử tri kiến nghị. Nếu đường điện không đảm
bảo an toàn, UBND huyện huyện đề nghị Chi nhánh Điện Tuần Giáo tổng hợp, đưa
vào hạng mục, dự án đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên xem xét đầu tư.
2.3. Về công trình xây dựng
2.3.1. Cử tri xã Chiềng Sinh đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư và đơn
vị thi công công trình “Cầu bê tông bản Hiệu, xã Chiềng Sinh” tiếp tục thi công để
kịp tiến độ cũng như đáp ứng yêu cầu mong mỏi của cán bộ và toàn thể nhân dân 03
bản (bản Hiệu, bản Dửn, bản Ly Xôm).
Trả lời:
Công trình Cầu bản Hiệu khởi công từ tháng 10/2020 đến nay đã thi công
được trên 50% khối lượng. Hiện nay, công trình đang dừng thi công cầu để thi công
hạng mục an toàn lưới điện nâng chiều cao đường dây 110Kv đoạn ngang qua mố
cầu phía QL 279 (Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo BQLDA các công trình
huyện phối hợp cùng công ty Điện lực Điện Biên khẩn trương thực hiện). Ngay sau
khi nâng cao đường dây 110Kv xong, UBND huyện giao BQLDA các công trình
huyện chỉ đạo nhà thầu tiếp tục thi công công trình đảm bảo hoàn thành và bàn giao
đưa vào sử dụng trong năm 2021.
2.3.2. Cử tri bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo có ý kiến: nhất trí với chủ
trương đầu tư, xây dựng Trường THCS thị trấn tại khu đất thuộc bản Chiềng Khoang.
Tuy nhiên hiện nay quy hoạch diện tích để xây dựng trường THCS vào phần đất nghĩa
địa của bản, do vậy, cử tri đề nghị điều chỉnh quy hoạch lấy xuống phần diện tích đất
nông nghiệp để tránh lấy phần đất nghĩa địa của bản (vì theo phong tục của người dân
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tộc Thái, mồ mả đã chôn không di dời, hiện nay có rất nhiều ngôi mộ tại khu vực huyện
đo vẽ để xây dựng trường THCS thị trấn) và có phương án đền bù cho 12 hộ dân (khu lò
gạch cũ).
Trả lời:
Về đề nghị điều chỉnh quy hoạch dự án: Dự án Trường THCS thị trấn sử dụng
nguồn vốn cân đối ngân sách Trung ương đã được UBND tỉnh Điện Biên quyết định
chủ trương đầu tư dự án tại QĐ số 4508/QĐ-UBND ngày 03/12/2020; Quyết định
phê duyệt BCNCKT tại QĐ số 992/QĐ-UBND ngày 31/5/2021. Vị trí, địa điểm xây
dựng được chấp thuận tại Văn bản số 1563/UBND-VX ngày 27/5/2021. Trong đó
tổng diện tích quy hoạch là 17.105 m2, bao gồm: vị trí xây dựng trường 12.242m2
và phần diện tích còn lại là đường vào trường và đường phía sau trường (Làm đường
hoàn trả đoạn đường dân sinh hiện tại). Vị trí xây dựng đã được lựa chọn phù hợp
và đã được phê duyệt. Do đó việc điều chỉnh quy hoạch là không khả thi. UBND
huyện giao Trung tâm Quản lý đất đai đề xuất phương án bồi thường tái định cư
đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy định hiện hành.
Về phương án đền bù cho 12 hộ dân (khu lò gạch cũ): Khu đất lò gạch cũ tại
bản Chiềng Khoang nằm trong khuôn viên quy hoạch Trường THCS Thị trấn,
UBND huyện giao phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp Trung tâm Quản
lý đất đai, UBND thị trấn xác minh rõ quá trình sử dụng đất, báo cáo UBND huyện
trước 15/8/2021.
2.3.3. Cử tri bản Phiêng Hin, xã Mường Khong đề nghị:
- Nhà nước đầu tư kinh phí xây 02 cống thoát nước cho bản (giữa bản và cuối
bản) vì cống ở phía cuối bản được đầu tư đưa vào sử dụng gần 01 năm nhưng đến
nay đã hư hỏng nặng.
- Đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho bản sinh hoạt, bản đã có mặt bằng để xây
nhà văn hóa từ năm 2018 nhưng chưa được đầu tư.
Trả lời:
- Về kiến nghị đầu tư xây bổ sung 02 cống thoát nước cho bản (giữa bản và
cuối bản): UBND huyện đã chỉ đạo BQLDA các công trình tổ chức kiểm tra thực
địa, xác minh nội dung cử tri phản ánh kiến nghị.
+ Đối với kiến nghị xây bổ sung 01 cống giữa bản (đoạn Km5+900) do khu
vực này có nhiều khe nước chảy dồn về, UBND huyện giao BQLDA các công trình
khảo sát và đề xuất đầu tư vào dự án Nâng cấp đường Mường Khong – Hua Sát
(GĐ2).
+ Đối với kiến nghị xây bổ sung 01 cống phía cuối bản (vị trí cọc 47ª km 6 +
220,7m) do hư hỏng nặng là chưa đúng. Hiện tại cống số 1 tại Lý trình
Km4+740,32m bị tắc do gia đình ông Cà Văn Ún lấy phai gỗ chặn phía thượng lưu
cống nên nước không thoát ngang được mà chảy dọc theo rãnh và tràn lên mặt
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đường gây xói lở đất đắp (Do đoạn đường này chưa được BT mặt đường và rãnh
dọc). Cống số 2 (vị trí cọc 47ª km 6 + 220,7m) rãnh dọc bị đất bồi lấp gây tắc, khi
mưa lớn nước ngập chảy tràn lên mặt đường gây xói lở đất đắp hạ lưu cống (Kết cấu
cống còn nguyên vẹn chưa hư hỏng). UBND huyện giao ban QLDA các công trình
phối hợp UBND xã Mường Khong thực hiện việc khơi thông các cống thoát nước
ngang, rãnh dọc đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước theo thiết kế.
- Về kiến nghị đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho bản: những năm qua xã
Mường Khong đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình. Trong kế hoạch đầu tư
công giai đoạn 2021 – 2025, xã Mường Khong tiếp tục được quan tâm đầu tư các
công trình như: công trình Trụ sở xã; Đường + Ngầm bản Co Đứa; Đường và ngầm
bản Khong Nưa; Đường Mường Khong - Hua Sát (giai đoạn II); Trường mầm non
Khong Hin; Trường tiểu học Khong Hin. Do nguồn kinh phí của huyện còn hạn hẹp
nên UBND huyện ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết trước. Đối với kiến nghị
xây dựng nhà văn hóa cho bản Phiêng Hin, trong thời gian tới UBND huyện sẽ rà
soát cân đối bố trí kinh phí khi có nguồn vốn để đầu tư nhà văn hóa cho bản.
2.3.4. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Khong đề nghị:
- UBND huyện, Ban quản lý các công trình, có ý kiến chỉ đạo nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ bản Co Đứa lên trung tâm xã vì hiện nay
đang mùa mưa, nhà thầu dừng thi công người dân đi lại rất khó khăn.
- Quan tâm đầu tư đường nước từ đập đầu mối đến trụ sở mới và nhà văn hóa
xã có chiều dài khoảng 3km.
Trả lời:
- Về kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công: Trong thời gian vừa qua, do mưa
nhiều nên đơn vị thi công không thể thi công phần mặt đường (Bê tông). UBND huyện
đã giao BQLDA các công trình tiếp tục đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công phần mặt
đường ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
- Về kiến nghị đầu tư đường nước từ đập đầu mối đến trụ sở mới và nhà văn
hóa xã: UBND huyện đã giao BQLDA các công trình giúp UBND xã Mường Khong
làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm xã mới (Chuyển địa điểm trụ sở mới
đến khu vực NVH xã hiện tại– Trụ sở cũ quy hoạch vào khuôn viên trường Tiểu
học). Khi điều chỉnh quy hoạch xong và có danh mục đầu tư xây dựng Trụ sở xã
mới sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước cho UBND xã mới, nhà văn hóa, Trạm Y
tế và một số hộ dân lân cận khu vực trung tâm xã mới.
2.3.5. Cử tri Bản Huổi Nôm, xã Mường Khong: Bản đã được đầu tư đường bê
tông, nhưng chưa có rãnh thoát nước, đề nghị huyện xem xét đầu tư rãnh thoát để
đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Trả lời:
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Công trình Đường vào bản Huổi Nôm được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối
ngân sách địa phương (Tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020). Tổng mức đầu tư 5 tỷ
đồng. Đã thực hiện kiến cố hóa mặt đường đến đầu bản, hệ thống thoát nước ngang và
1 số đoạn rãnh sung yếu. Do kinh phí không đủ nên không kiên cố hết 100% rãnh
dọc, hiện công trình vẫn đang khai thác sử dụng bình thường. Do nguồn kinh phí của
huyện còn hạn hẹp nên UBND huyện ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết trước.
Đối với kiến nghị của cử tri nêu trên, UBND sẽ xem xét đầu tư khi bố trí được nguồn
kinh phí.
2.3.6. Cử tri bản Co Đứa, bản Khong Tở, xã Mường Khong đề nghị UBND
huyện quan tâm đầu tư xây kè bảo vệ ruộng của hai bản (khoảng 10ha).
Trả lời:
Trên địa bàn xã Mường Khong có dòng suối Nậm Sát chảy dọc theo địa bàn
xã, có rất nhiều điểm xói lở dọc 2 bờ suối từ bản Hua Sát đến xã Nà Sáy, việc đầu tư
kè bảo vệ ruộng là rất cần thiết để đảm bảo ổn định đất sản xuất và tránh thiệt hại
cho người dân. UBND huyện giao BQLDA các công trình kiểm tra rà soát, nếu khả
thi sẽ đưa vào danh mục đầu tư.
2.3.7. Cử tri bản Háng Khúa, xã Phình Sáng đề nghị nhà nước đầu tư ngầm
tràn (hoặc cầu) đoạn đường từ trụ sở xã Phình Sáng vào bản do vào mùa mưa, nước
suối cạn dâng cao gây nguy hiểm cho trẻ em và khó khăn cho việc đi lại.
Trả lời:
UBND huyện giao BQLDA các công trình tiến hành rà soát để đưa vào danh
mục đầu tư công (Chương trình MTQG) giai đoạn 2021-2025 hoặc nguồn vốn Ngân
sách huyện. UBND huyện yêu cầu UBND xã Phình Sáng đề xuất danh mục công
trình gửi Ban QLDA các công trình huyện để tổng hợp.
Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về giải quyết và trả lời kiến nghị của
cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX đến nay./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT.
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