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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Sáu 

Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 

(Trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 08/6/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Từ ngày 15 - 30/6/2022, có 10/10 Tổ đại biểu HĐND 

huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức cho đại 

biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của HĐND huyện tại 12 xã, thị trấn với sự 

tham gia của 28/29 đại biểu HĐND, đạt 96,55% (vắng 01 đại biểu có lý do). Tại 

các buổi tiếp xúc có 371 cử tri đại diện các thôn, bản, tổ dân phố, cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn xã, thị trấn tham dự.  

Qua đợt tiếp xúc cử tri có 80 cử tri phát biểu với 143 ý kiến, kiến nghị. Nội 

dung chủ yếu là đề nghị Nhà nước hỗ trợ làm đường; kéo điện; đầu tư, sửa chữa 

công trình nước sinh hoạt; xây mới và sửa chữa thủy lợi; xây kè bảo vệ ruộng; xây 

dựng nhà văn hóa các bản, tổ dân phố; xây dựng lớp học mầm non; chi trả phí dịch 

vụ môi trường rừng; vệ sinh môi trường…Cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

đã được đại biểu HĐND huyện tiếp thu, trao đổi, trả lời rõ ngay tại điểm tiếp xúc. 

Tuy nhiên còn 9 ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND huyện tiếp thu, 

Thường trực HĐND huyện tổng hợp, cụ thể như sau:  

1. Kiến nghị đối với UBND huyện 

- Cử tri bản Pom Cại, xã Mường Tùng kiến nghị: UBND huyện tiếp tục đầu 

tư tuyến kè Nậm Lay nối tiếp với đoạn cuối của tuyến kè khu vực bản Pom Cại để 

bảo vệ diện tích lúa 2 vụ cho Nhân dân bản canh tác ổn định. 

- Cử tri bản Nậm He, xã Mường Tùng kiến nghị: Năm 2012, nước sinh hoạt 

của bản đã được Nhà nước đầu tư nhưng số bể chứa nước ít, số hộ đông, nước 

không đủ để sử dụng, đề nghị xây bổ sung bể chứa nước, tu sửa lại đường ống dẫn 

nước để đảm bảo có nước sinh hoạt thường xuyên. 

- Cử tri Lò Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Mường Tùng kiến nghị: Tại hội 

nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khoá XXI, sau khi được 

nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu và 

cho ý kiến chỉ đạo UBND xã Mường Tùng lập tờ trình gửi lên UBND huyện, các 



phòng chuyên môn của UBND huyện. UBND xã Mường Tùng đã gửi 6 văn bản1 đề 

nghị đầu tư xây dựng: Mương thoát nước khu ruộng Na Bướm bản Pom Cại; Kè bảo 

vệ khu dân cư và bãi ruộng tại 3 điểm gồm: khu Na Cỏng của bản Nậm He, bản Tin 

Tốc, bản Mường Tùng; sữa chữa, nâng cấp đường bê tông từ UBND xã vào bản Tin 

Tốc và việc xin giao diện tích đất 1.294 m2 tại bản Pom Cại cho xã quản lý nhưng 

đến nay chưa nhận được văn bản trả lời để có cơ sở trả lời cho Nhân dân. UBND xã 

đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét, tạo điều kiện có các chương trình, dự án 

đầu tư để từng bước giải quyết nguyện vọng của người dân. 

- Cử tri bản Mường Mươn 1, Huổi Vang, Púng Giắt 1, 2 phản ánh vào các giờ 

cao điểm, điện yếu không đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, 

đề nghị Điện lực Mường Chà nâng cấp đường điện để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất 

của người dân.  

- Cử tri xã Mường Mươn kiến nghị: Ngày 07/10/2021, Hội đồng giải phóng 

mặt bằng huyện phối hợp với UBND xã Mường Mươn, Công ty cổ phần thủy điện 

Huổi Vang - Thành Bưởi kiểm tra diện tích đất bị ngập nước vượt quá mốc giải phóng 

mặt bằng thuộc lòng hồ thủy điện Huổi Vang (có biên bản kèm theo), trong đó có đề 

nghị đền bù vật kiến trúc, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng tại bản Púng Giắt 1, 2, 

nhưng đến nay đã quá thời hạn thống nhất trong biên bản (trước tháng 12/2021), Công 

ty cổ phần Thủy điện Huổi Vang chưa phối hợp với UBND xã Mường Mươn để kiểm 

đếm tài sản, hoa màu, đo diện tích đất bị ảnh hưởng để xây dựng phương án hỗ trợ đền 

bù. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Công ty cổ phần Thủy điện Huổi Vang sớm 

giải quyết kiến nghị của cử tri.  

2. Kiến nghị với tỉnh 

2.1. Đề nghị Sở Giao thông vận tải 

- Cử tri xã Sa Lông đề nghị: Xem xét, nâng cấp cống thoát nước đường 

Quốc lộ 12, tại km số 2, gần trạm biến áp KW110 khu 36 đối diện nhà sàn của ông 

Khoàng Văn Vận, tổ 9, thị trấn Mường Chà vì: Hiện tại, cống thoát nước nhỏ, thời 

gian qua mưa kéo dài, đất đá lấp cống làm nước và bùn đất tràn ra đường (dài 

 

1 (1) Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 24/9/2021 của UBND xã Mường Tùng về việc xin chủ trương đầu tư xây 

dựng: Mương thoát nước đồng ruộng Na Bướm bản Pom Cại, xã Mường Tùng; (2) Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 

24/9/2021 của UBND xã Mường Tùng về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng: Kè bảo vệ khu dân cư và bãi ruộng 

Na Cỏng bản, bản Nậm He, xã Mường Tùng; (3) Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 24/9/2021 của UBND xã Mường 

Tùng về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng: Kè bảo vệ ruộng lúa và khu dân cư bản Tin Tốc, xã Mường Tùng; (4) 

Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 24/9/2021 của UBND xã Mường Tùng về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng dự 

án: Kè bảo vệ ruộng lúa và khu dân cư bản Mường Tùng, xã Mường Tùng; (5) Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 

17/11/2021 của UBND xã Mường Tùng về việc xin sữa chữa, nâng cấp đường bê tông từ UBND xã vào bản Tin 

Tốc; (6) Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 24/9/2021 của UBND xã Mường Tùng về việc xin giao diện tích đất 1.294 

m2 tại bản Pom Cại theo thông báo số 55/TB-UBND ngày 14/7/2016 của UBND huyện Mường Chà cho UBND xã 

Mường Tùng quản lý, sử dụng. 

 



khoảng 500m), gây khó khăn cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy 

ra tai nạn. 

2.3. Đề nghị đối với Sở Công thương 

- Cử tri bản Huổi Chá, xã Mường Tùng kiến nghị: Kéo điện lưới quốc gia 

cho 36 hộ gia đình tại nhóm đầu cầu của bản để có điện thắp sáng. 

- Cử xã Mường Mươn đề nghị kéo điện lưới quốc gia cho 6 bản gồm: Huổi 

Ho, Huổi Meo, Kết Tinh, Pú Múa, Huổi Nhả, Pú Chả.  

- Cử tri bản Phua Di Tổng, xã Hừa Ngài đề nghị kéo điện lưới quốc gia cho 

bản. 

Trên đây là các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND huyện tiếp 

thu qua đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, Thường 

trực HĐND huyện tổng hợp trình kỳ họp xem xét, giải quyết nhằm đáp ứng 

nguyện vọng của cử tri./.  

 
Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh (b/c);  

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở công thương; 

- TT. HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện;  

- Các cơ quan, phòng ban liên quan;  

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.  

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

   Hoàng Thị Thuý Đương 
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