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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND  

ngày 22/7/2022 của HĐND huyện; ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ 

họp thứ Sáu, HĐND khóa XXI  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Kế 

hoạch số 09/KH-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND huyện giám sát việc giải quyết 

ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện 

và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND khóa XXI. UBND 

huyện báo cáo tình hình, kết quả và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ 

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

I. ĐỐI VỚI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 72/NQ-

HĐND NGÀY 22/7/2022 CỦA HĐND HUYỆN (CÓ 2 Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ)  

Đã được UBND huyện giải quyết dứt điểm tại Báo cáo số 574/BC-UBND 

ngày 12/8/2022 về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ 

họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (có báo cáo kèm theo). 

II. TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU 

KỲ HỌP THỨ SÁU (CÓ 6 Ý KIẾN)  

1. Đối với ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Sáu (có 5 ý kiến) 

1.1. Cử tri xã Mường Tùng đề 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. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

Trong 2 năm (2020-2021), UBND huyện đã đầu tư xây dựng 802,6m tuyến kè 

bảo vệ khu dân cư và ruộng lúa bản Pom Cại với tổng mức đầu tư là 8.000 triệu 

đồng; công trình được xây dựng đã cơ đáp ứng được mục tiêu bản bảo vệ tài sản và 

phần lớn diện tích ruộng lúa của Nhân dân bản Pom Cại. Giai đoạn 2021-2025, kế 

hoạch đầu công đã được UBND huyện phê duyệt, nhưng do nguồn vốn đầu tư của 

huyện hạn hẹp nên chưa bố trí nguồn vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến kè khu 

vực bản Pom Cại được. Trong những năm tới UBND huyện tiếp tục tìm kiếm nguồn 

vốn để bố trí đầu tư xây dựng công trình này.  

1.2. Cử tri bản Nậm He, xã Mường Tùng phản ánh 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.  
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Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Mường Tùng kiểm tra thực tế, cụ thể: Công 

trình nước sinh hoạt bản Nậm He được đầu tư xây dựng từ năm 2002 (9 bể) và 

được sửa chữa năm 2012, hiện tại công trình đã xuống cấp, đường ống hư hỏng, 

nhiều bể trữ bị rò rỉ (hiện tại có 5 bể bị rò rỉ), công trình không đáp ứng đủ nước 

sinh hoạt của Nhân dân trong bản, vì vậy rất cần thiết phải nâng cấp, sửa chữa 

công trình. Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư của huyện hạn hẹp, trong khi nhu cầu 

đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện rất lớn nên đến nay vẫn chưa bố trí nguồn 

vốn để nâng cấp, sửa chữa công trình được. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp 

tục tìm kiếm nguồn vốn để bố trí đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình này.  

(Có Báo cáo số 259/BC-TCKH ngày 27/10/2022 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch kèm theo). 

1.3. Kiến nghị của cử tri Lò Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Mường Tùng: 

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 UBND huyện, 

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

nghị đầu tư xây dựng: (1) 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; (2) Sữa chữa, nâng cấp đường bê tông từ UBND 

xã vào bản Tin Tốc; (3) 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. 

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: 

(1) Đối với Kè bảo vệ ruộng lúa khu Na Cỏng, bản Nậm He; Kè bản Mường 

Tùng; Kè bản Tin Tốc; đầu tư xây dựng mương thoát nước khu ruộng Na Bướm 

bản Pom Cại: UBND huyện đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp 

với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Mường Tùng kiểm tra thực tế cho thấy: Kè 

bảo vệ ruộng lúa khu Na Cỏng, bản Nậm He với dự kiến chiều dài kè 1.000 m, 

diện tích cần bảo vệ khoảng 3 ha; kè bản Mường Tùng dự kiến chiều dài kè 750 m, 

diện tích cần bảo vệ 18 ha ruộng và 2 ha ao nuôi thủy sản; kè bản Tin Tốc dự kiến 

chiều 1.000 m, bảo vệ cho 13 ha ruộng và 63 hộ dân trong bản; Mương thoát nước 

khu ruộng Na Bướm bản Pom Cại có diện tích khoảng 20 ha ruộng 2 vụ. Việc đầu 

tư xây dựng các dự án trên là cần thiết, tuy nhiên để đầu tư các dự án này đòi hỏi 

nguồn vốn đầu tư rất lớn dự kiến khoảng trên 30 tỷ đồng, đến nay UBND huyện đã 

rất nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn song vẫn chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây 

dựng. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn để bố trí đầu 

tư xây dựng các công trình này.  

UBND huyện đề nghị UBND xã Mường Tùng thông tin đến cử tri biết để 

chia sẻ khó khăn của huyện, khắc phục sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt trên 

địa bàn.  
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(2) Sửa chữa, nâng cấp đường bê tông từ UBND xã vào bản Tin Tốc: Công 

trình đường bê tông từ UBND xã - bản Tin Tốc, xã Mường Tùng được đầu tư xây 

dựng từ năm 2013 và đã được sửa chữa năm 2016. Hiện tại mặc dù một số đoạn mặt 

đường bị bong tróc, hư hỏng nhưng cơ bản công trình vẫn sử dụng được; để đảm 

bảo việc đi lại cho Nhân dân trong bản được thuận tiện, nội dung này, UBND huyện 

giao UBND xã Mường Tùng cân đối sử dụng ngân sách xã và huy động các nguồn 

lực trong nhân dân để sửa chữa, khắc phục kịp thời và báo cáo kết quả về UBND 

huyện nắm, chỉ đạo.  

(3) 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. 

Sau khi nhận được kiến nghị cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải 

quyết và có Công văn số 1053/UBND-VP ngày 28/7/2022 của UBND huyện gửi 

xã Mường Tùng. Hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu, 

tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án giao đất, thuê đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích 1.294 m2 đất đảm bảo theo đúng quy 

định Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

1.4. Cử tri bản Mường Mươn 1, Huổi Vang, Púng Giắt 1, 2 xã Mường Mươn 

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  

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau:  

- Trạm biến áp Mường Mươn 180KVA-35/0,4 Kv thuộc dự án WB năm 

2002, hiện máy biến áp mang tải trung bình khoảng 60% công suất lắp đặt và toàn 

bộ thiết bị điện, cột điện hiện đang vận hành ổn định, an toàn cấp điện cho các phụ 

tải, đáp ứng nhu cầu điện của Nhân dân trong khu vực bản Mường Mươn 1. Tuy 

nhiên tại phía cuối đường dây hạ thế của ngành điện khu vực bản Mường Mươn 1 

có khoảng 10 hộ gia đình ở xa đường dây điện đang kéo đường dây điện từ sau 

công tơ của ngành điện về nhà các hộ dân để sử dụng điện, chiều dài đường dây 

khoảng 500m, tiết diện dây dẫn nhỏ dẫn tới điện áp thấp. Để đảm bảo điện phục vụ 

sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân trong bản, Điện Lực Mường Chà đã khảo sát, 

đăng ký danh mục đầu tư xây dựng giảm bán kính cấp điện cho trạm biến áp bản 

Mường Mươn trong năm 2023, xây dựng mới thêm 1 trạm biến áp 50kv-35/0,4KV 

ở khu vực cuối bản Mường Mươn 1 và xây dựng mới 500m đường dây hạ thế 0,4 

kV đế cấp điện cho các hộ dân khu vực bản Mường Mươn, công trình dự kiến thi 

công năm 2023. 

- Trạm biến áp Púng Giắt 75kVA -35/0,4kV thuộc dự án WB năm 2002, 

hiện máy biến áp mang tải trung bình khoảng 62% công suất lắp đặt và toàn bộ 

thiết bị điện, cột điện hiện vận hành ổn định, an toàn cấp điện cho các phụ tải, đáp 

ứng nhu cầu dùng điện của Nhân dân trong khu vực tại bản Púng Giắt 1, 2.  Tuy 

nhiên để đảm bảo ổn định, an toàn cấp điện cho các phụ tải, đáp ứng nhu cầu dùng 

điện của Nhân dân trong khu vực bản Púng Giắt 1, 2, Điện Lực Mường Chà đã 

khảo sát, đăng ký danh mục đầu tư xây dựng giảm bán kính cấp điện cho Trạm 
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biến áp Púng Giắt năm 2023, xây dựng mới thêm 1 trạm biến áp 50kv-35/0,4 Kv ở 

khu vực cuối bản Púng Giắt 2 để cấp điện cho các hộ dân khu vực bản Púng Giắt 2, 

công trình dự kiến thi công năm 2023. 

- Trạm biến áp Đồn biên phòng Mường Mươn 75kVA -35/0,4kV hiện máy 

biến áp mang tải trung bình đạt khoảng 70% công suất lắp đặt và toàn bộ thiết bị 

điện, cột điện hiện đang vận hành ổn định, an toàn cấp điện cho các phụ tải, đáp 

ứng nhu cầu dùng điện của Nhân dân trong khu vực bản Huổi Vang.  

(Có Báo cáo số 752/ĐLMC-KHKT ngày 28/10/2022 của Điện Lực Mường 

Chà kèm theo). 

1.5. Cử tri xã Mường Mươn phản ánh 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, 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.  

Nội dung này, UBND huyện trả lời như sau: 

UBND huyện đã tổ chức làm việc với Công ty Thủy điện Huổi Vang - 

Thành Bưởi, tuy nhiên do mực nước chênh hiện nay của Thủy điện Huổi Vang phụ 

thuộc vào thủy điện bậc trên (Thủy điện Huổi Chan 1), trong tháng 12/2022 nhà 

máy Thủy điện Huổi Chan 1 đi vào hoạt động và mực nước này có thể tiếp tục sẽ 

ảnh hưởng đến hoa màu của Nhân dân. Vì vậy Công ty cam kết sẽ tiến hành đo 

đạc, lên phương án hỗ trợ, đền bù cho nhân dân (Công ty sẽ đền bù hoa màu cho 

bà con trong những vụ đã ngập nếu có) hoàn thành trong quý I năm 2023.  

(Có Công văn số 87/CV-HTB ngày 26/10/2022 của Công ty thủy điện Huổi 

Vang – Thành Bưởi kèm theo). 

2.  Đối với ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 (1 ý kiến) 

Cử tri xã Mường Mươn phản ánh: Hiện nay, Đội cao su tại bản Púng Giắt I, 

II đã đào hố xử lý nước chảy ra từ mủ cao su tập kết tại đội. Tuy nhiên, hố đào 

nông, không đảm bảo yêu cầu, nước mủ cao su chảy tràn ra khe nước gần đó, gây ô 

nhiễm môi trường làm ảnh hưởng tới việc chăn nuôi, trồng trọt của các hộ dân sinh 

sống phía dưới nguồn nước (người dân dẫn nước từ khe vào ao, ruộng lúa, cây 

trồng bị ô nhiễm và chết). Đề nghị UBND huyện cử cơ quan chuyên môn kiểm tra, 

xác minh và xử lý dứt điểm việc xả thải ra môi trường của Nông trường cao su tại 

bản Púng Giắt I và các điểm khác trên địa bàn xã Mường Mươn. 

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 1208/UBND-VP ngày 23/8/2022 về tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến, 
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kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-

2026. Ngày 12/9/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

Nông trường Cao su, UBND xã Mường Mươn tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể 

như sau: 

 - Tại thời điểm kiểm tra, xác minh, Đội cao su Mường Mươn có xây 3 bể để 

tiếp nhận và chứa nước mủ cao su trước khi xả thải ra ngoài môi trường với tổng 

dung lượng 38m3 để khắc phục tình trạng nước mủ cao su chảy tràn ra khe nước 

của người dân bản Púng Giắt (trong đó: bể số 1 có dung lượng 10 m3 tiếp nhận 

nước mủ từ kho tập kết; bể số 2 có dung lượng 14 m3 tiếp nhận nước từ bể số 1; bể 

số 3 có dung lượng 14 m3 tiếp nhận nước từ bể số 2 trước khi thải ra ngoài), như 

vậy, nước mủ cao su đã được xử lý theo đúng quy trình đi từ bể số 1 đến bể số 3, 

do đó không ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như đến sản xuất trồng trọt và 

chăn nuôi của người dân.   

- Mặt khác theo báo cáo kết quả quan trắc của Công ty Cổ phần cao su Điện 

Biên - đợt 1 năm 2022 (vào tháng 6 năm 2022) đã thực hiện quan trắc môi trường 

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 các 

chỉ tiêu kỹ thuật về môi trường đất, nước, không khí tại xã Mường Mươn nói riêng 

và các Na Sang, Sa Lông, thị trấn nói chung nằm trong giới hạn cho phép (Có Báo 

cáo số 111/BC-UBND ngày 14/9/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường kèm 

theo). Như vậy, kiến nghị trên đã được giải quyết dứt điểm.  

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 

72/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri 

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

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

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

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

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Ngọc 
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