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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát năm 2021 của HĐND, 

 Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI 

(Trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Thực hiện nội dung, chương trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện Mường Chà báo cáo kết quả giải quyết các 

kiến nghị sau giám sát năm 2021 và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ 

họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT NĂM 

2021 CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND HUYỆN 

1. Kiến nghị tại Báo cáo số 27/BC-ĐGS ngày 12/10/2021 của Đoàn giám 

sát HĐND huyện về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-

HĐND ngày 23/3/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua đề án 

phát triển kinh tế tập thể huyện Mường Chà, giai đoạn 2016-2020 “Nghị 

quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về kết quả giám sát 

chuyên đề việc triển khai thực Nghị quyết số 57/NQHĐND ngày 22/3/2017 của 

HĐND huyện về việc thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể huyện Mường 

Chà, giai đoạn 2016 - 2020” 

1.1. UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

các HTX. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động của 

kinh tế tập thể, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập HTX. 

Thường xuyên tổng kết đánh giá và nhân rộng mô hình các HTX điển hình gắn với 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2022, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về hoạt động của kinh tế tập thể, khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân tham gia thành lập HTX1; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Điện Biên mở 7 

hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các mô hình hợp tác xã kiểu mới và 

 
1 Văn bản số 07/UBND-TCKH ngày 04/01/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-

HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND huyện về việc thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể huyện Mường Chà, giai 

đoạn 2016-2020; Văn bản số 334/UBND-NN ngày 22/3/2022 về việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản năm 2022.  
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tuyên truyền thành lập hợp tác xã tại các xã Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì Hồ, 

Huổi Mí; chỉ đạo hướng dẫn triển khai thành lập HTX Mắc ca tại xã Huổi Mí đảm 

bảo theo đúng quy định của Luật.  

Tổ chức rà soát tình hình hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện, 

tính đến ngày 30/6/2022 trên địa bàn huyện có 11 hợp tác xã, trong đó: Có 10 Hợp 

tác xã đang hoạt động (trong đó thành lập mới 2 HTX: HTX Huổi Chua, xã Ma Thì 

Hồ; HTX Thuận Phát, xã Ma Thì Hồ); 1 hợp tác xã tạm ngừng hoạt động (Hợp tác 

xã Trung Thành). Đồng thời tổ chức đánh giá tình hình hoạt động của HTX 6 tháng 

đầu năm 2022 trên địa bàn huyện tại Báo cáo số 470/BC-UBND ngày 28/6/2022 

của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu 

năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng cuối 

năm 2022, cụ thể sau: có 5 HTX có báo cáo đánh giá tình hình hoạt động (HTX 

Nam Dương, HTX Hoàng Tấm, HTX Thành Đạt hoạt động yếu; HTX Na Sang, 

HTX Kiên Trung hoạt động trung Bình); 4 HTX không phân loại, đánh giá (không 

gửi báo cáo đánh giá như HTX dứa Háng Lìa, HTX Trung Thành, HTX Trung 

Anh, HTX Nông nghiệp Mường Mươn); 1 hợp tác xã chưa đủ điều điện đánh giá 

do mới được thành lập (HTX Huổi Chua, xã Ma Thì Hồ)2.  

 1.2. Chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ các HTX đầu tư 

cơ sở hạ tầng, xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm HTX... 

Để khuyến khích, tạo đà cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện phát triển, 

ngày 18/10/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND phê 

duyệt dự toán dự án tư vấn phát triển sản phẩm Bưởi Da xanh Kiên Trung của 

HTX Kiên Trung, xã Pa Ham tham gia chương trình OCOP năm 2021 với tổng 

kinh phí là 220.000.000 đồng; ngày 31/12/2021, UBND ban hành Quyết định số 

4844/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ kinh phí cho dự án: Hỗ trợ liên kết và 

tiêu thụ sản phẩm hoa hồng pháp của Hợp tác xã Nam Dương tại thị trấn Mường 

Chà với tổng số tiền 859.322.800 đồng; các HTX  chủ động phối hợp với Liên Minh 

HTX tỉnh làm các thủ tục vay vốn từ Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh với số tiền 900 triệu đồng 

(HTX Nam Dương 650 triệu đồng; HTX dứa Na Sang 250 triệu đồng).  

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp hỗ trợ các HTX đưa các sản phẩm OCOP (Miến dong 

Hoàng Tấm, dứa quả Na Sang, Bưởi da xanh Trung Kiên) lên sàn giao dịch điện tử3; 

 
2 Đánh giá phân loại HTX theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế 

hoạch Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.  

3 Báo cáo số 211/BC-UBND huyện ngày 21/3/2022 về cung cấp thông tin Hợp tác xã nông nghiệp, trang 

trại ưu tiên ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và kế toán hợp tác xã; Văn bản số 341/UBND-KTHT 

ngày 24/3/2022 của UBND huyện về việc cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương 

mại điện tử; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 23/5/2022 truyền thông và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên 

sàn thương mại điện tử và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện Mường Chà…  
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đẩy mạnh kết nối thị trường, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh nông lâm nghiệp, trong 

đó có đã phối hợp với Công ty Cổ phần Liên Việt Mường Chà triển khai dự án 

trồng Mắc Ca công nghệ cao tại các xã Mường Mươn, Ma Thì Thì Hồ, Huổi Mí 

với diện tích 9.866,68 ha, tổng nguồn vốn đầu tư trên 2.164 tỷ đồng (giai đoạn 

2022-2025); qua đó tạo tiền đề góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện.  

2. Kiến nghị tại Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND 

huyện kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện Quyết định số 

15/2020/QĐTTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện năm 2020 (Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện 

về kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐTTg 

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2020) 

2.1. Kiến nghị với UBND tỉnh mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính 

sách (nhóm đối tượng người lao động tự do không có giao kết hợp đồng như: cắt 

tóc, gội đầu, rửa xe... đã thực hiện đóng cửa theo Công văn số 841/UBNDKGVX 

của UBND tỉnh Điện Biên) chưa được quy định tại Công văn số 831/SLĐTBXT-

VL-ATLĐ ngày 05/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh về việc 

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh, 

doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (một số đối tượng đã trình 

UBND tỉnh phê duyệt, nhưng không có văn bản trả lời của Sở LĐ-TBXH vì sao 

không đủ điều kiện để hỗ trợ). 

Căn cứ vào mục 1, Điều 7, Chương IV, Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg, 

cụ thể như sau: "Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 

làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 

 a) Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại 

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong 

thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020; 

 b) Cư trú hợp pháp tại địa phương; 

 c) Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán 

hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc 

vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; 

bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực 

ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. 

Do đó các đối tượng thuộc nhóm đối tượng người lao động tự do không có 

giao kết hợp đồng như: cắt tóc, gội đầu, rửa xe... đã thực hiện đóng cửa theo Công 

văn số 841/UBND-KGVX của UBND tỉnh Điện Biên, không đủ điều kiện hỗ trợ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-59-2015-qd-ttg-chuan-ngheo-tiep-can-da-chieu-ap-dung-2016-2020-296044.aspx
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2.2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn bám sát những quy huyện định, hướng dẫn 

của tỉnh và trung ương trong việc rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng đúng 

quy định, tránh để sai sót và lợi dụng chính sách. 

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, ngày 

16/8/2021, UBND huyện ban hành Văn bản số 1197/UBND-VX về việc đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi Đại dịch Covid-19; ngày 05/10/20221; phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 47/CV- LĐTBXH về việc độ triển 

khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi Đại dịch Covid-19 (lần 2)… 

Ngày 28/12/2021, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội đã có Văn bản 

số 56/CV- LĐTBXH về việc lập danh sách bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối 

tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; đối tượng người có 

công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng người lao 

động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đề nghị hỗ trợ  do đại 

dịch Covid-19. Qua báo cáo rà soát của UBND các xã, thị trấn, cho đến nay chưa 

có đối tượng phát sinh. 

2.3. Tăng cường công tác phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã 

hội trong việc thẩm định đối tượng và thủ tục biểu mẫu hồ sơ theo quy định; nắm 

rõ lý do những đối tượng đã trình nhưng không được phê duyệt. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, rà soát các đối tượng chưa được thụ hưởng chính sách để 

kịp thời bổ sung trình tỉnh phê duyệt để đảm bảo tất cả người dân được thụ hưởng 

theo đúng quy định. 

Thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về việc hướng dẫn việc rà 

soát, lập danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, UBND 

huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, 

ban trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thẩm định các đối 

tượng thụ hưởng và thống nhất các biểu mẫu, quy trình trình đảm bảo theo đúng 

quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chi trả cho 82 đối tượng đã được UBND tỉnh phê 

duyệt; tuy nhiên đến ngày 30/4/2022 các đối tượng trên không có mặt trên địa bàn 

xã và đến nay UBND huyện, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các 

xã không nhận được kiến nghị của các đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết 

định số 15/2020/QĐ- TTg. 

3. Kiến nghị tại Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 06/12/2021 của Ban Pháp 

chế HĐND huyện Kết quả giám sát Chuyên đề: “Việc thực hiện quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn 

xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn huyện  

3.1. Tăng cường chỉ đạo Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật huyện cần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự 
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chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân đối với các văn bản pháp luật nói chung, Luật xử lý vi phạm 

hành chính nói riêng.  

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền phổ biến 

giáo dục Pháp luật huyện cần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, 

viên chức và Nhân dân đối với các văn bản pháp luật nói chung, Luật xử lý vi 

phạm hành chính nói riêng, cụ thể 6 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện tuyên 

truyền 98 cuộc với 14.012 lượt người tham gia học tập; chỉ đạo phối hợp với Hội 

Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền tại các xã Huổi Mí, Nậm Nèn, 

Mường Mươn, Na Sang, Hừa Ngài về hôn nhân và gia đình, tảo hôn, cận huyết 

thống và một số hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về 

lĩnh vực hôn nhân và gia đình.  

3.2. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ (chuyên sâu về hồ sơ xử 

lý vi phạm hành chính) cho cán bộ làm công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành 

chính tại các xã, thị trấn. Đồng thời tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các địa 

phương trong quá trình tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Ngay từ đầu năm 2022, Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên 

sâu về Luật xử phạt vi hành chính năm 2012, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dân thi hành Luật đến toàn 

thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, công an các xã, thị trấn. Qua đó nhằm nâng cao 

trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, 

chiến sỹ công an trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động trao đổi, học tập 

kinh nghiệp về cách làm hay, hiệu quả của Công an các huyện, thị xã, thành phố về 

công tác xử phạt vi phạm hành chính để áp dụng vào thực tiễn bảo đảm hiệu quả.  

3.3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng, phòng, ban, cơ quan liên quan tăng 

cường công tác phối kết hợp với UBND các xã xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm 

hành chính thuộc thẩm quyền các ngành, UBND huyện. Tăng cường chỉ đạo các cơ 

quan chức năng (Công an, Tư pháp) thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ chuyên 

ngành trong lập hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, văn bản xử lý vi phạm hành chính của UBND 

các xã, thị trấn trong thực thi công vụ, trong xử lý vi phạm hành chính đối với các đối 

tượng vi phạm. 

Ngày 09/02/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về 

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên 

địa bàn huyện, trong đó tại Khoản 5, Mục I, Kế hoạch số 22/KH-UBND có giao 

cho phòng Tư pháp chủ trì, thành lập đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện (dự kiến trong quý III và quý IV/2022); 

đồng thời tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, hướng dẫn 

nghiệp vụ chuyên ngành trong lập hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, văn bản xử lý vi phạm 
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hành chính cho cán bộ công chức có liên quan trong thực thi công vụ, trong xử lý 

vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm trên địa bàn đảm theo đúng quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 103 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý 

vi phạm hành chính năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022). 

4. Kiến nghị tại Báo cáo số 64/BC-ĐGS ngày 30/12/2021 của Ban Kinh 

tế - XH, HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện đầu tư và hiệu 

quả đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn xã (làm chủ đầu tư) giai 

đoạn 2018-2020  

Hàng năm trên cơ sở nguồn vốn duy tu, bảo dưỡngcông trình từ ngân sách 

cấp trên thực hiện bố trí nguồn vốn cho ngân sách cấp xã. Cử cán bộ chuyên môn 

xuống hỗ trợ cấp xã để hướng dẫn kỹ thuật, kịp thời phát hiện và khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thi công các công trình. 

Giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng 6 công trình (trong đó 

Thủy lợi: 3 công trình; Nước sinh hoạt: 3 công trình) với tổng kế hoạch vốn 5.737 

triệu đồng, năm 2021 do chưa được tỉnh bố trí vốn, nên việc phân bổ vốn duy tu, 

bảo dưỡng các công trình chưa được thực hiện; UBND huyện tiếp tục phân bổ vốn 

duy tu, bảo dưỡng các công trình khi được tỉnh bố trí vốn.  

Trong giai đoạn 2018-2020, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan 

(Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT) theo chức năng 

nhiệm vụ thực hiện việc hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra chất lượng các công trình 

xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc 

gia, tuy nhiên do nguồn nhân lực làm việc của các cơ quan chuyên môn còn ít, nên 

việc hướng dẫn, kiểm tra không thực hiện được liên tục. Trong giai đoạn tiếp theo, 

UBND huyện thực hiện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bố trí nguồn nhân lực và 

cử cán bộ chuyên môn xuống giúp xã hướng dẫn, kiểm tra để việc thực hiện các dự 

án, chương trình mục tiêu quốc gia đạt được chất lượng, hiệu quả.  

5. Kiến nghị tại Báo cáo số 65/BC-ĐGS ngày 30/12/2021 của Ban Dân 

tộc, HĐND huyện Kết quả giám sát việc thực hiện “Đề án đẩy mạnh công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-

TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

5.1. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân 

tộc, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật, biết tiếng dân tộc đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ được giao. 
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Năm 2022, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp 

với phòng Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn4 đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định.  

5.2. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện chính 

sách dân tộc. Duy trì tốt công tác của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm 

vụ để kết hợp lồng ghép với các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền, vận động đang được triển khai thực hiện ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Dân tộc huyện tăng cường công tác 

truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 31/3/2021 

của UBND huyện về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) 

trên địa bàn huyện; chủ động xây dựng Chương trình tập huấn nâng cao chất lượng 

và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có 

uy tín, trưởng dòng họ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi có 

văn bản hướng dẫn của tỉnh. 

II.  KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

TRƯỚC VÀ  SAU KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND HUYỆN KHÓA XXI 

1. Cử tri bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng phản ánh: Năm 2020, UBND 

huyện và cơ quan chuyên môn cùng lãnh đạo UBND xã Hừa Ngài, xã Huổi 

Lèng đã đi thực địa tại khu rừng diện tích 670 ha (nằm sát bản San Sả Hồ, xã 

Hừa Ngài và bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng), thống nhất điều chỉnh địa giới 

hành chính 447 ha rừng cho xã Hừa Ngài (tại Nghị quyết số 113/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2020 về việc điều chỉnh một số tuyến địa giới hành chính cấp xã 

trên địa bàn huyện Mường Chà); diện tích rừng 223 ha còn lại thuộc xã Huổi 

Lèng, nhưng hiện nay xã Huổi Lèng chưa nhận được Quyết định điều chỉnh, 

do đó việc chi trả dịch vụ môi trường rừng trên diện tích này dân bản San Sả 

Hồ, xã Hừa Ngài vẫn được hưởng. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết 

để dân bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng hưởng tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng của diện tích rừng 223 ha trên. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

- Về điều chỉnh địa giới hành chính: Ngày 10/11/2020, UBND huyện đã có 

Tờ trình số 1562/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ về việc đề nghị điều 

chỉnh một số tuyến địa giới hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; tuy nhiên đến 

nay vẫn chưa có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa 

 
4 Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện Mường Chà về việc công nhận báo cáo 

viên pháp luật huyện Mường Chà.  
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giới hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Mường Chà nói 

riêng. Do đó, UBND huyện yêu cầu UBND xã Huổi Lèng, Hừa Ngài tiếp tục 

truyền truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định hiện tại khi 

chưa có điều chỉnh địa giới hành chính.  

- Về thống nhất điều chỉnh đất rừng: Ngày 11/11/2019, UBND huyện ban 

hành Công văn số 1295/UBND-NN về việc phối hợp rà soát, tuyên truyền, vận 

động, thống nhất với các chủ sử dụng đất, giao đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ 

huyện Mường Chà để quản lý, thực hiện các chương trình phát triển lâm nghiệp 

trên địa bàn huyện; trên cơ sở thống nhất tự nguyện trả lại đất rừng của cộng đồng 

bản San Xả Hồ, xã Hừa Ngài; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2435/QĐ-

UBND ngày 06/8/2022 về việc thu hồi diện tích đất rừng do cộng đồng bản San Xả 

Hồ, xã Hừa Ngài tự nguyện trả lại; ngày 23/11/2020, UBND tỉnh Điện Biên ban 

hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND về việc giao đất, giao rừng cho Ban Quản lý 

rừng phòng hộ huyện tại địa bàn xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà, trong đó có diện 

tích 223 ha, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện thực hiện giao khoán lại cho cộng 

đồng các bản thuộc xã Hừa Ngài, trong đó có bản San Sả Hồ quản lý và hưởng chi 

trả tiền dịch vụ môi trường theo quy định.  

Như vậy kiến nghị của cử tri bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ban Quản lý rừng hộ huyện; UBND huyện đề nghị Ban Quản 

lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với UBND xã Huổi Lèng, xã Hừa Ngài xem xét 

giao khoán lại số diện tích trên cho bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng quản lý để 

được hưởng dịch vụ môi trường rừng (nếu đủ điều kiện theo quy định); báo kết quả 

giải quyết về UBND huyện trước ngày 30/7/2022.  

(Có tài liệu minh chứng kèm theo) 

2. Cử tri Bản 36, xã Sa Lông đề nghị UBND huyện có ý kiến với Tổng 

Công ty Điện lực Miền Bắc, Chủ đầu tư công trình Trạm 110KV làm kè ta luy 

sau trạm biến áp dài 100m, cao 3m, vì nếu không kè thì kết cấu đất mềm, rất 

dễ sạt lở do mưa lũ, sẽ ảnh hướng đến sản xuất của Nhân dân (UBND xã Sa 

Lông đã làm việc với đơn vị thi công nhưng không được giải quyết) 

 Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

Sau khi nhận được kiến nghị cử tri, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên 

quan kiểm tra thực tế tại Trạm biến áp 110KV Mường Chà do Tổng Công ty Điện 

lực Miền Bắc làm chủ đầu tư; trong phương án thiết kế chủ đầu tư đã tính toán đầy 

đủ hệ số an toàn của công trình (không có hạng mục kè mái ta luy), trong quá trình 

xây dựng, chủ đầu tư đã thi công theo đúng thiết kế, kỹ thuật được phê duyệt, được 

Sở Công thương nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; hiện tại phần 

mái ta luy đào không bị sụt lún, không ảnh hưởng đến đất sản xuất của các hộ dân 

xung quanh. Vì vậy không đủ căn cứ để huyện kiến nghị với Tổng Công ty Điện 

lực Miền Bắc bổ sung tuyến kè trên theo kiến nghị của cử tri. 
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3. Cử tri xã Na Sang phản ánh: Hiện nay, việc tập kết, vận chuyển mủ 

cao su trên địa bàn xã gây ảnh hưởng đến môi trường sống của Nhân dân 

trong xã do mủ cao su có mùi thối; đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên 

có giải pháp xử lý mùi để đảm bảo vệ sinh môi trường 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

- Hàng năm, Công ty Cổ phần cao su Điện Biên đã thực hiện quan trắc môi 

trường định kỳ 02 lần/năm toàn bộ vùng dự án (bao gồm các xã có trồng cao su 

thuộc các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng và 

TP Điện Biên Phủ) theo cam kết giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Cao su Điện 

Biên, kết quả quan trắc về các chỉ tiêu kỹ thuật về môi trường nằm trong ngưỡng 

cho phép.  

- Tại xã Na Sang, hệ thống kho tạm nằm trong khuôn viên của đội 1 cao su 

Na Sang thuộc Nông trường Cao su Mường Chà, là nơi xa khu tập trung đông dân 

cư, để tập kết mủ sau thu hoạch của công nhân, được đội cao su thường xuyên vệ 

sinh sạch sẽ, hạn chế mùi mủ cao su phát tán ra môi trường. Để hạn chế mùi mủ 

cao su ra môi trường, UBND huyện đã yêu cầu Nông trường Cao su Mường Chà 

tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại nơi tập kết mủ cao su và sử dụng các 

loại xe chuyên dụng, có che chắn để hạn chế tối đa nước chảy ra đường, làm ô 

nhiễm môi trường. 

(Có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường của Công ty Cổ phần 

Cao su Điện Biên năm 2021 kèm theo) 

4. Cử tri bản Pú Múa, xã Mường Mươn đề nghị: Trước đây, tiểu khu 

667, khoảnh 9, 10, 11 thuộc bản Nậm Bó, xã Na Sang, nhưng người dân bản 

Pú Múa, xã Mường Mươn đã làm nương tại đây; sau khi chia tách địa giới 

hành chính thì khu vực này thuộc xã Mường Mươn; UBND xã Mường Mươn 

đã có Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 30/9/2021 về việc đề nghị chuyển tiểu 

khu 667 từ bản bản Nậm Bó, xã Na Sang cho bản Pú Múa, xã Mường Mươn 

gửi UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, tuy nhiên đến nay chưa 

được giải quyết. Đề nghị HĐND huyện, UBND huyện sớm giải quyết để người 

dân bản Pú Múa, xã Mường Mươn được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng tại khu vực trên 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: 

- Về hiệu chỉnh địa giới hành chính: Hiện tại khoảnh 9, 10, 11, tiểu khu 667 

thuộc địa giới hành chính xã Na Sang; ngày 03/8/2021, UBND huyện đã có Văn 

bản số 1128/UBND-NV về việc không thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính 

giữa xã Mường Mươn và xã Na Sang (Có văn bản kèm theo).  

- Về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: Tại Tờ trình số 84/TTr-UBND 

ngày 30/9/2021 của UBND xã Mường Mươn kèm theo biên bản về việc hiệu chỉnh 

đường địa giới hành chính giữa xã Na Sang và xã Mường Mươn, không có biên 
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bản họp thống nhất điều chỉnh khoảnh 9, 10, 11, tiểu khu 667 cho bản Pú Múa để 

hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng. Vì vậy trình tự, thủ tục để UBND huyện có 

cơ sở pháp lý ban hành quyết định thu hồi và giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất lâm nghiệp các khoảnh 9, 10, 11 tại Tiểu khu 667 từ bản Nậm Bó, xã 

Na Sang cho bản Pú Múa, xã Mường Mươn là chưa đầy đủ, UBND huyện đã giao 

Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND 2 xã: Mường Mươn, Na Sang, 

tuy nhiên đến nay 2 xã vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để trình UBND huyện. UBND 

huyện yêu cầu UBND 2 xã: Mường Mươn, Na Sang tổ chức họp lấy ý kiến người 

dân 2 bản trên, có biên bản thống nhất (xác nhận của 2 bản, UBND 2 xã), kèm theo 

tờ trình gửi về UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

30/7/2022 để làm cơ sở điều chỉnh cho bản Pú Múa, xã Mường Mươn được hưởng 

tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.  

(Có tài liệu minh chứng kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát năm 2021 của 

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước 

và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI của UBND huyện Mường Chà./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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