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BÁO CÁO 

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

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

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

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 16/11/2022 của Thường trực 

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

XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Từ ngày 21/11 - ngày 05/12/2022, có 10/10 Tổ đại biểu 

HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ VN huyện tổ chức 

cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám của HĐND huyện tại 12 điểm trên 

12 xã, thị trấn với sự tham gia của 27/29 đại biểu HĐND, đạt 93,1% (vắng 02 đại 

biểu có lý do). Tại 12 điểm tiếp xúc có 373 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 94 cử tri phát biểu với 152 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, chế độ thân nhân cán bộ xã nghỉ việc đã 

chết, chế độ tập huấn công tác dân vận, trồng quế, xét xử lưu động... 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. Đại biểu HĐND huyện tiếp thu 3 ý kiến, kiến nghị của cử tri 

chuyển đến kỳ họp thứ Tám, Thường trực HĐND huyện tổng hợp, cụ thể như sau:  

(1) Cử tri xã Hừa Ngài đề nghị hỗ trợ nâng cấp, mở rộng đường từ ngã ba đi 

bản Thèn Pả - Chiêu Ly đến trung tâm xã Sa Lông vì hiện nay Nhân dân các xã Huổi 

Mí, Nậm Nèn, Pa Ham, Hừa Ngài đi về huyện chủ yếu đi tuyến đường này vì nó 

ngắn hơn so với tuyến đường cũ, sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền chi phí xăng dầu 

đi lại cho người dân. 

(2) Cử tri bản Huổi Y xã Ma Thì Hồ đề nghị hỗ trợ làm đường bê tông từ bản 

Huổi Quang 1 đến bản Huổi Y, dài khoảng 7 km để người dân đi lại được thuận tiện 

(hiện nay đường vào bản đi lại rất khó khăn, mùa khô thì đi được xe máy, mùa mưa 

không đi được). 

(3) Cử tri bản Huổi Xuân, xã Na Sang đề nghị UBND huyện có ý kiến với 

Ban quản lý Dự án lưới điện - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc xem xét hỗ trợ, đền 



bù phần đất nương đã lấy để xây dựng chân cột điện số 8 thuộc đường dây 110 KV 

Mường Chà - Long Tạo (vị trí này nằm giáp ranh giữa thị trấn Mường Chà và bản 

Huổi Xuân, đến nay chưa được đề bù). 

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 Tám, 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);  

- 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 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

  

 

 

   Nguyễn Trường Giang 
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