
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Số:         /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Điện Biên, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; 

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-HĐND, ngày 21/7/2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND 

tỉnh khóa XV; từ ngày 21/7/2021 đến ngày 06/8/2021, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh 

phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho 46/52 đại biểu HĐND tỉnh (vắng 06 đại biểu 

có lý do) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 tại 23 điểm với 1.400 cử tri là Nhân dân 

các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức trên 

địa bàn 10/10 huyện, thị xã, thành phố để thông báo dự kiến nội dung, thời gian tổ 

chức kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV và thông báo tới cử tri thời gian phát 

thanh, truyền hình trực tiếp một số phiên họp tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh. Thông 

báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của UBND tỉnh tại các kỳ họp trước 

và kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV. Tham 

vấn ý kiến của cử tri về một số nội dung HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua tại kỳ 

họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV. Qua đợt tiết xúc cử tri đã tổng hợp 228 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri; các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

huyện, cấp xã đã được UBND cấp huyện, cấp xã trao đổi, giải trình, làm rõ và tiếp 

thu để giải quyết theo quy định.  

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 17 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND tỉnh và các Sở, ngành tỉnh như sau: 

1. Cử tri huyện Điện Biên 

(1) Cử tri xã Thanh Hưng: Xã Thanh Hưng được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới (NTM) từ năm 2017 và được tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư để đạt 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 

2020-2025. Tuy nhiên qua rà soát, một số tiêu chí chưa đạt, một số công trình đã 

xuống cấp. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã 

Thanh Hưng cần nguồn kinh phí khoảng 26 tỷ đồng, nhưng đến nay mới được cấp 
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3 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết; đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục hỗ 

trợ kinh phí cho xã. 

(2) Cử tri xã Núa Ngam: Từ năm 2010 đến nay, công ty Thương nghiệp trên 

địa bàn bản Hát Hẹ không hoạt động, đất bỏ hoang gây lãng phí, cơ sở vật chất 

xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân đi qua lại. Đề nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét thu hồi toàn bộ diện tích đất của công ty, giao cho huyện, xã quản lý để 

khai thác sử dụng có hiệu quả. 

2. Cử tri huyện Điện Biên Đông 

- Cử tri xã Luân Giói: 

(3) Đề nghị tỉnh xem xét bổ sung danh mục dự án xây dựng Hồ Na Pa 

Khoang, xã Luân Giói vào kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để 

đầu tư xây dựng, nhằm tích đủ nước phục vụ tưới tiêu cho 540 ha lúa 2 vụ, 470 ha 

hoa màu, 100 ha đất thủy sản, cấp nước sinh hoạt cho 1.169 hộ, 5.500 khẩu trên 

địa bàn xã. 

(4) Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí thêm biên chế hợp đồng lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP đối với nhân viên Bảo vệ ở các Trường phổ thông dân tộc 

bán trú có số lượng học sinh nội trú đông và ở xa trung tâm. 

3. Cử tri huyện Mường Ảng 

(5) Cử tri thị trấn Mường Ảng, xã Búng Lao: Theo Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND, ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, hiện nay một số 

chức danh hoạt động không chuyên trách tại thôn, bản, tổ dân phố (ngoài 3 chức 

danh theo quy định) không được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước mà chỉ 

được bồi dưỡng đối với những buổi trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, bản, tổ 

dân phố. Đây là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong công 

tác quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, do đó đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ 

phụ cấp cho các chức danh trên. 

 (6) Cử tri thị trấn Mường Ảng: Đề nghị công ty Cổ phần đường bộ 226 sửa 

chữa, nâng cấp đường Quốc lộ 279 đoạn qua thị trấn Mường Ảng, hiện nay phần 

mặt đường nhiều chỗ đã bị xuống cấp; phần rãnh thoát nước nhiều nơi không có 

nắp che rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là vào buổi tối; phần 

vỉa hè chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. 

(7) Cử tri xã Búng Lao: Hiện tại, hệ thống rãnh thoát nước dọc 2 bên đường 

QL279 khu vực bản Chợ giáp với bản Co Nỏng đến đầu bản Xuân Tre 2 đã được 

đầu tư nhưng khi trời mưa nước không thoát kịp dẫn tới bị ngập, úng nước trên 

đường giao thông gây ảnh hưởng tới việc di chuyển của nhân dân; Đề nghị Công 

ty Cổ phần đường bộ 226 sớm có phương án xử lý, khắc phục tình trạng trên. 

4. Cử tri huyện Nậm Pồ 

(8) Hiện nay, hơn 50 hộ dân thuộc các bản Na Cô Sa 2, 3, 4, xã Na Cô Sa, 

huyện Nậm Pồ đang sinh sống và quản lý trên 670 ha rừng thuộc địa giới hành 
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chính xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; nên diện tích rừng trên chưa được giao cho 

Nhân dân xã Na Cô Sa quản lý, bảo vệ. Trong khi đó, khoảng cách từ xã Nậm Kè 

đến các bản Na Cô Sa 2, 3, 4 xa, chia cắt (phải đi qua xã Quảng Lâm) nên khó 

khăn cho công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

cơ quan chức năng, UBND huyện Mường Nhé giao cho Nhân dân các bản Na Cô 

Sa 2, 3, 4 quản lý và được thụ hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

để bảo vệ tốt diện tích rừng trên.  

(9) Huyện Nậm Pồ có tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng là 120.664,6 ha; 

diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 63.121,0 ha. Từ khi thành lập huyện chưa có 

cơ quan chuyên ngành về phát triển rừng, trong khi đó lực lượng kiểm lâm mỏng, 

chưa đáp ứng yêu cầu, một số công chức kiểm lâm quản lý trên địa bàn 02 xã với 

diện tích rừng từ 7.000 ha đến 11.000 ha (gấp 7 đến 10 lần theo quy định). Vì vậy, 

việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn hết sức khó khăn. 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét thành lập một Tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ 

phát triển rừng tại huyện Nậm Pồ hoặc tăng cường lực lượng và bổ sung biên chế 

công chức kiểm lâm cho Hạt kiểm lâm huyện. 

(10) Tuyến đường Nà Hỳ - Nà Bủng được đầu tư nâng cấp, sửa chữa từ năm 

2016 (do Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư). Tuy nhiên, 

công trình đến nay chưa hoàn thành, trong đó có 02 cây cầu qua suối Nậm Pồ, 

Nậm Cốc đã làm mố cầu được 2 năm, nhưng đang tạm dừng thi công. Từ nhiều 

năm nay khi vào mùa mưa ô tô không đi qua suối được, rất khó khăn trong việc đi 

lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc 

phòng, an ninh trên tuyến biên giới. Cử tri và Nhân dân Nậm Pồ đã kiến nghị 

nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm 

hoàn thành tuyến đường trên để thuận lợi cho Nhân dân đi lại. 

(11) Tuyến đường từ trung tâm huyện Nậm Pồ đi các xã Nà Khoa, Nậm Tin, 

Chà Cang, Na Cô Sa đã xuống cấp trầm trọng, đi lại rất khó khăn ảnh hưởng tới 

cuộc sống của Nhân dân và giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Đề 

nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí cho huyện Nậm Pồ đảm bảo giao 

thông, giảm bớt khó khăn cho Nhân dân trong quá trình đi lại và các lực lượng 

chức năng khi thi hành công vụ. 

(12) Hiện nay trên địa bàn huyện còn 22 bản với 1.994 hộ chưa được sử 

dụng điện lưới quốc gia. Trước cuộc bầu cử vừa qua cử tri có rất nhiều ý kiến 

phản ánh, đề nghị quan tâm đầu tư. Có một số bản, nhóm dân cư không đi bầu cử 

do chưa được quan tâm đầu tư điện lưới quốc gia. Để nâng cao chất lượng đời 

sống của Nhân dân và đảm bảo sự ổn định về an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, 

đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, chỉ đạo đầu tư, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho 

nhóm dân cư bản Hô Hài (xã Chà Cang), bản Nậm Tắt 1 (xã Nà Bủng), bản Nậm 

Chua 2 (xã Nậm Chua).  

(13) Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh 

về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện tái 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, được Nhân dân đồng tình ủng hộ 
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cao, đặc biệt là việc hỗ trợ các mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp, chuyển giao 

diện tích nương luân canh để khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ. Tuy nhiên, do 

hằng năm chưa được phân bổ kinh phí, trong khi huyện không cân đối được kinh 

phí để thực hiện nên các chính sách hỗ trợ chưa phát huy hiệu quả. Đề nghị 

UBND tỉnh hằng năm cân đối phân bổ kinh phí để triển khai, thực hiện các chính 

sách hỗ trợ theo Quyết định số 45, giúp các huyện phát triển nông – lâm nghiệp, 

trong đó có việc khoanh nuôi tái sinh rừng. 

(14) Công ty Lâm Biên được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự 

án trồng rừng kinh tế trên địa bàn xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ từ năm 2008 nhưng 

không hiệu quả. Nhiều diện tích là nương cũ của Nhân dân nay đã thành rừng hoặc 

trạng thái DT2 (KNTS) không giao được cho Nhân dân quản lý, bảo vệ được 

hưởng lợi từ rừng do nằm trong diện tích dự án của Công ty Lâm Biên. Đề nghị 

UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, cho phép cho UBND xã giao đất, giao rừng theo Kế 

hoạch 2783 của UBND tỉnh và triển khai khoanh nuôi tái sinh, trạng thái DT2. 

(15) Thực hiện Văn bản số 1310/UBND-KGVX, ngày 07/5/2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên, huyện Nậm Pồ đã thành lập 121 Tổ Covid-19 cộng đồng. 

Hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng bước đầu đạt được những kết quả tích 

cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động 

của Tổ Covid-19 cộng đồng gặp nhiều khó khăn do chưa có chế độ bồi dưỡng, phụ 

cấp. Đề nghị tỉnh xem xét ban hành chính sách hoặc có hướng dẫn để hỗ trợ kinh 

phí cho các Tổ Covid-19 cộng đồng, tiếp tục phát huy hiệu quả. 

(16) Hiện nay, việc áp dụng chính sách hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản theo Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND, ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh chỉ áp dụng đối với: Bí thư 

chi bộ, trưởng thôn bản, trưởng ban công tác Mặt trận. Trong khi đó, việc đào tạo 

bồi dưỡng còn được thực hiện đối với các đối tượng khác là lãnh đạo các tổ chức 

đoàn thể, người có uy tín (tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối 

tượng 4; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ của MTTQ và các đoàn thể) và 

quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Để thuận lợi cho việc 

tổ chức các lớp bồi dưỡng, nhất là bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phấn đấu đạt 

được mục tiêu kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, đề nghị tỉnh 

xem xét ban hành chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp còn lại phải tham gia 

bồi dưỡng theo quy định và quần chúng thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách 

hoặc ở những nơi có ít đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

6. Cử tri huyện Tuần Giáo 

(17) Cử tri xã Quài Tở: Thủy điện bản Xôm, xã Quài Tở được xây dựng từ 

năm 1999 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Năm 2005 

giao cho doanh nghiệp Xây dựng và Thương mại Bảo Sơn, địa chỉ phường Nam 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ quản lý, khai thác vận hành. Tuy nhiên, từ năm 

2005 đến nay thủy điện bỏ hoang, không hoạt động, gây lãng phí tài sản nhà nước, đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, đưa vào quản lý sử dụng. 
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Trên đây là Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, 

HĐND tỉnh khóa XV. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết; báo cáo kết quả giải quyết về 

Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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