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BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ mười hai 

HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV 
 

 

Thực hiện Báo cáo số 219/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của 

Thường trực HĐND thị xã về kết quả đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước Kỳ 

họp thứ mười hai HĐND thị xã Mường Lay Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021;  

Trước Kỳ họp thứ mười hai, theo kết quả tổng hợp của Thường trực 

HĐND thị xã có 25 ý kiến, kiến nghị phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri 

với đại biểu HĐND các cấp. UBND thị xã đã kiểm tra, rà soát và trả lời các nội 

dung theo thẩm quyền như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

UBND thị xã đã ban hành Công văn số 2617/UBND-VP ngày 01 tháng 12 

năm 2020 về việc giao nhiệm vụ tham mưu xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri 

trước Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã khóa XIV. 

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động nghiên cứu, tham 

mưu cho UBND thị xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo chất lượng về 

nội dung và thời gian quy định. 

II. TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

1. Ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Na Lay  

1.1.  Cử tri tổ dân phố 5 kiến nghị 

Nắp cống rãnh thoát nước phía trước Chợ Trung tâm thị xã đã bị sập từ lâu 

gây nguy hiểm cho người đi bộ và ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng 

sớm sửa chữa, khắc phục. 

UBND thị xã trả lời như sau: 

Nội dung kiến nghị này đã được phòng Quản lý đô thị kiểm tra xử lý, đến 

nay việc xử lý đã hoàn thành. 

1.2. Cử tri bản Chi Luông 1 kiến nghị 

Đoạn đường từ nhà ông Mọn đến nhà ông Phóng - Bí thư Chi bộ bản, ống 

dẫn nước thải bị vỡ bốc mùi hôi thối gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến 

đời sống người dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý. 

UBND thị xã trả lời như sau: 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND thị xã đã giao phòng Quản 

lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Na Lay, cùng Trưởng bản Chi 
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Luông 1 kiểm tra thực tế tại hiện trường khu vực cử tri kiến nghị. Qua kiểm tra, 

đoạn ống bị vỡ là ống nước thải dẫn ra từ các hộ gia đình để đấu nối vào ống thoát 

chung đã bị tắc; nguyên nhân là do các hộ gia đình xả thải trực tiếp các chất cặn 

bã từ chăn nuôi vào đường ống. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND thị 

xã đề nghị hộ gia đình khắc phục, thay thế ống mới; đồng thời giao UBND 

phường Na Lay tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức về sử dụng 

công trình chung, tuyệt đối không được xả thải trực tiếp các chất cặn bã từ chăn 

nuôi vào đường ống nước thải để đảm bảo lâu dài cho hệ thống thoát nước chung. 

1.3. Cử tri bản Đớ kiến nghị 

Đoạn đường gần nhà ông Toàn dãy bờ hồ có một cây xanh đổ vào đường 

dây điện rất nguy hiểm cho người dân. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý. 

UBND thị xã trả lời như sau: 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Điện lực Mường Chà - Đội 

QLVH thị xã Mường Lay đã cử công nhân trực tiếp đến hiện trường thực hiện 

chặt cây xanh đổ vào đường dây điện (tại vị trí cột điện số 4i lộ II). Hiện tại, 

đường dây điện đã đảm bảo an toàn cấp điện. 

2. Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Lay Nưa  

2.1. Cử tri bản Ho Luông 3 kiến nghị 

Đề nghị điện lực Mường Chà xem xét đầu tư thêm cột điện cho các hộ 

dân bên dưới Quốc lộ 12 của bản (tổng số 35 hộ) vì các hộ dân xa cột điện 

(khoảng cách xa nhất là 300m). Hiện nay Nhân dân đang lấy tre làm cột mắc 

dây điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. 

UBND thị xã trả lời như sau: 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND thị xã đã có Văn bản đề 

nghị Điện lực Mường Chà - Đội QLVH thị xã Mường Lay xem xét, trả lời. Cụ 

thể như sau: 

Đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Ho Luông, xã Lay Nưa được xây 

dựng để cấp điện cho các khách hàng thuộc khu vực bản Ho Luông 1 và Ho 

Luông 3, tuyến đường dây điện này được thiết kế dọc theo QL12 phía bên ta luy 

dương và không có đường nhánh. Qua kiểm tra, các khách hàng, hộ gia đình sử 

dụng điện thuộc bản Ho Luông 3 nằm dọc phía dưới QL12 và sâu phía trong, 

cách đường dây cấp điện khoảng 200 đến 300m. Hiện tại, các khách hàng, hộ 

gia đình trên đang sử dụng điện ổn định, công tơ của khách hàng, hộ gia đình 

được lắp đặt tại các vị trí cột: 2.7; 2.8 và 2.9 - lộ II đường dây 0,4kV sau trạm 

biến áp Ho Luông, xã Lay Nưa. Theo quy định tất cả các dây dẫn sau công tơ là 

tài sản của khách hàng, hộ gia đình tự đầu tư. Trong quá trình sử dụng điện, các 

khách hàng, hộ gia đình tại bản Ho Luông 3 sử dụng cột tre để làm cột đỡ dây 

điện sau công tơ, lâu ngày một số cột tre đã bị mục nát, nguy cơ mất an toàn. Để 

đảm bảo an toàn, trước mắt các khách hàng, hộ gia đình có dây dẫn sau công tơ 

chủ động các nguồn lực hiện có để khắc phục làm cột đỡ dây dẫn bằng vật liệu 
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chắc chắn, cách điện như: cột bê tông, cột gỗ... với khoảng cách, chiều cao an 

toàn. Về lâu dài, do nhu cầu đầu tư cho lưới điện nông thôn là rất lớn nên ngành 

điện cần sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành trong việc huy động vốn đầu tư lưới 

điện nông thôn. Song song với việc đầu tư các công trình điện trong thời gian 

tới, Điện lực Mường Chà - Đội QLVH thị xã Mường Lay sẽ tham mưu, đề xuất 

với Công ty Điện lực Điện Biên tiếp tục đầu tư xây dựng, bổ sung và cải tạo hệ 

thống lưới điện cho các bản, khu dân cư ở xa đường trục chính và các đường dây 

0,4kV tại khu vực thị xã Mường Lay. Khi nào Công ty Điện lực Điện Biên bố trí 

được nguồn vốn, Điện lực Mường Chà - Đội QLVH thị xã Mường Lay sẽ phối 

hợp triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. 

2.2. Cử tri bản Bắc 1, Bắc 2, bản Ổ kiến nghị 

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc thực hiện thu giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, Nhân dân ba bản không đồng ý. Vì việc thu 

tiền thu gom, vận chuyển rác thải được thực hiện từ ngày 01/3/2020; tuy nhiên, 

đến tháng 10/2020 Nhân dân mới nhận được Văn bản triển khai. 

UBND thị xã trả lời như sau: 

Ngày 11/02/2020, UBND thị xã ban hành Công văn số 199/UBND-TCKH 

về việc thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được 

đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Theo đó, việc thu tiền thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt được thực hiện từ 01/3/2020. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, 

tổ chức thực hiện Văn bản của UBND thị xã; UBND xã Lay Nưa tiến hành triển 

khai thực hiện chậm, chưa kịp thời đến các bản trên địa bàn xã. Trong thời gian 

tới, yêu cầu UBND xã Lay Nưa tiếp tục tuyên truyền, vận động, kết hợp với các 

biện pháp hành chính, kinh tế và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật 

để người dân trên địa bàn xã có trách nhiệm đóng khoản tiền thu giá dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác sinh hoạt theo quy định của Nhà nước. 

Trên đây là Báo cáo của UBND thị xã về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- TT. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo và các CV Văn phòng;  

- Lưu: VT, CVHĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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