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Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm 

HĐND thị xã Mường Lay khóa XV 
 

 
 

Thực hiện Báo cáo số 85/BC-HĐND ngày 30-5-2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân thị xã Mường Lay về kết quả đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thứ năm HĐND thị xã Mường Lay khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trước kỳ họp thứ tư, theo kết quả tổng hợp của Thường trực HĐND thị 

xã có 09 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:  

1. Công tác chỉ đạo 

UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1215/UBND-VP ngày 02/6/2022 

về việc giao nhiệm vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ  năm HĐND 

thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

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 về nội dung 

và đúng thời gian quy định. 

2. Trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

2.1 Kiến nghị thứ nhất 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo khẩn trương giao đất 

bãi tưới Phiêng Luông và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân 

để sản xuất. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Mo 1, Mo 2 xã Lay Nưa. 

- Nội dung trả lời cử tri: Ngày 02/6/2022, UBND thị xã đã phối hợp tổ 

chức cuộc họp với nhân dân bản Mo 1, Mo 2 và thống nhất phương án chia đất 

theo hiện trạng diện tích đã cải tạo bằng cơ giới; đồng thời chỉ đạo Trung tâm 

Quản lý đất đai thị xã phối hợp với UBND xã Lay Nưa tiến hành lập kế hoạch 

để giao đất trên thực địa cho từng hộ dân trong thời gian từ (15/6-15/7/2022). 

2.2. Kiến nghị thứ hai 

- Nội dung kiến nghị: Mặc dù đã được doanh nghiệp bồi thường để thu hồi 

đất làm đường tỉnh lộ 142 nhưng các hộ dân từ nhà bà Sen (Ho Cang xã Lay 

Nưa) đến cống cửa xả 142 vẫn tiếp tục sử dụng đất làm ảnh hưởng đến dòng 

chảy. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xem xét phê duyệt Quyết định thu hồi 

đất đối với các hộ thuộc khu vực này. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Ho Cang xã Lay Nưa. 
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- Nội dung trả lời cử tri: UBND thị xã đã giao cho UBND xã Lay Nưa chủ 

trì,  phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan liên quan tiến 

hành kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả cụ thể nội dung kiến nghị của cử tri và 

tham mưu đề xuất phương án xử lý theo quy định. 

2.3. Kiến nghị thứ ba 

- Nội dung kiến nghị: Hiện tại, Công ty đường bộ 1 mở cua đường quốc 

lộ 6 đổ đất vào đầu nguồn Huổi Bắc làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến 

nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân 2 bản. Đề nghị cấp trên kịp 

thời kiểm tra và có ý kiến đến doanh nghiệp khắc phục không để xảy ra tình 

trạng trên. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Bắc 1, 2 và bản Ổ xã Lay Nưa. 

- Nội dung trả lời cử tri: Qua kiểm tra, xác minh thực tế, ngày 22/3/2022 

Công ty đường bộ I đang thực hiện thi công và có đổ đất vào khu vực ta luy âm 

quốc lộ 6 (tại vị trí đất nương của hộ gia đình ông Phìn Văn Đẩy, địa chỉ bản 

Bắc 1, xã Lay Nưa) là không đúng quy định, theo đó UBND thị xã đã tiến hành 

lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công chấm dứt việc đổ đất thải tại khu vực trên, 

đồng thời cam kết không tái phạm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu. 

2.4. Kiến nghị thứ tư 

- Nội dung kiến nghị: Dưới sàn nhà của các hộ dân tại bãi tưới Na Tung 

hiện nay xuất hiện nhiều mó nước, mùa mưa có nguy cơ sạt lở rất cao. Đề nghị 

cấp trên kiểm tra, có phương án giải quyết. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Lé và Na Ka xã Lay Nưa 

- Nội dung trả lời cử tri: UBND thị xã đã giao cho UBND xã Lay Nưa 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của thị xã tiến hành kiểm 

tra, xác định hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và mức độ nguy hiểm tiềm ẩn đối 

với các hộ dân đang sinh sống phía dưới bãi tưới Na Tung. Chủ động tham mưu 

đề xuất phương án xử lý.  

2.5. Kiến nghị thứ năm 

- Nội dung kiến nghị: Hiện nay các con mương nội đồng của bản Ho 

Cang, bản Tạo Sen, bản Ló và bản Ho Luông 1, Ho Luông 3 đã được làm xong, 

kiến nghị cấp trên xem xét đầu tư bê tông hóa để đủ nước tưới phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Ho Cang xã Lay Nưa. 

- Nội dung trả lời cử tri: Hệ thống công trình thủy lơi Tạo sen đã được thị 

xã đầu tư cơ bản hoàn chỉnh, còn một vài tuyến kênh nội đồng, tuyến kênh 

nhánh nhỏ chưa được đầu tư do nguồn vốn ngân sách hàng năm phân bổ cho sự 

nghiệp thủy lợi có hạn. Về kiến nghị của nhân dân, UBND thị xã sẽ giao cho 

UBND xã Lay Nưa, Ban quản lý dự án các công trình thị xã cân đối, sử dụng 

nguồn kinh phí sự nghiệp thủy lợi được phân bổ hàng năm để từng bước triển 

khai đầu tư đồng bộ bê tông hóa hệ thống kênh mương nội đồng thuộc bản Ho 
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Cang, bản Tạo Sen, bản Ló, bản Ho Luông 1, Ho Luông 3 trong năm 2022 và 

các năm tiếp theo. 

2.6. Kiến nghị thứ sáu 

- Nội dung kiến nghị: Thùng rác của bản Na Ka và bản Lé không đủ để 

đựng rác. Đề nghị cấp trên cấp thêm thùng đựng rác cho bản. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Lé và Na Ka xã Lay Nưa. 

- Nội dung trả lời cử tri: Ngày 10/6/2022, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng 

Quản lý đô thị kiểm tra và cấp bổ sung 5 thùng đựng rác để đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý rác đã và đang thực hiện hằng 

ngày vì vậy đề nghị nhân dân phối hợp, giao rác đúng giờ để công nhân vệ sinh 

môi trường thực hiện. 

2.7. Kiến nghị thứ bảy 

- Nội dung kiến nghị: Móng cầu bản Mo (cầu tuyến đường cũ) của bản 

Mo 1 đã bị nước lũ sói lở móng cầu. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, 

xem xét đầu tư sửa chữa và bổ sung làm lan can hai bên thành cầu đảm bảo an 

toàn cho người tham gia giao thông. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Mo 1, Mo 2 xã Lay Nưa 

- Nội dung trả lời cử tri: Việc đầu tư đầu tư sửa chữa Móng và lan can hai 

bên thành cầu bản Mo sẽ được UBND thị xã xem xét thực hiện trong thời gian 

tới khi thị xã cân đối được nguồn kinh phí. Trước mắt để đảm bảo an toàn cho 

người tham gia giao thông, UBND thị xã giao UBND xã Lay Nưa xem xét cân 

đối nguồn kinh phí, phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị để bố trí lắp dựng lan 

can tạm (cột, lan can bằng sắt, tre, gỗ...) hai bên thành cầu, thời gian thực hiện 

xong trước tháng 7/2022. 

2.8. Kiến nghị thứ tám 

- Nội dung kiến nghị: Đề nghị cấp trên kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp 

đang thi công làm đường lên bản Hô Huổi Luông không được đổ đất thải vào đầu 

nguồn các khe suối tại bản Mo 1, Mo 2 làm ảnh hưởng đến nước sinh hoạt của 

Nhân dân trong bản. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Mo 1, Mo 2 xã Lay Nưa. 

- Nội dung trả lời cử tri: UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chức năng 

tiến hành kiểm tra thực tế nội dung kiến nghị của cử tri tại địa điểm thi công công 

trình. Qua kiểm tra đơn vị thi công đang thực hiện các hạng mục đào khuôn 

đường, đào cống rãnh thoát nước, đất thải thừa được đổ đúng nơi quy định, không 

có tình trạng đổ thải vào đầu nguồn các khe suối tại bản Mo 1, Mo 2. Tuy nhiên, 

trong thời gian qua do thời tiết mưa lớn kéo dài đã tạo ra lượng nước mặt chảy là 

rất lớn, hơn nữa công trình thi công chưa hoàn thành nên có một lượng đất nhỏ bị 

nước cuối trôi vào các khe suối làm đục nguồn nước. Theo đó, UBND thị xã đã 

yêu cầu đơn vị thi công có phương án xử lý để không làm ảnh hưởng đến nguồn 

nước sinh hoạt của nhân dân. 

 



4 

 

2.9. Kiến nghị thứ chín 

- Nội dung kiến nghị: Giống lúa Bắc thơm số 7 vụ năm 2021 do Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp cung ứng, sau khi thu hoạch cho chất lượng thấp. Đề 

nghị quan tâm kiểm tra xem xét lại giống lúa. 

- Địa bàn kiến nghị: Cử tri bản Bắc 1, 2 và bản Ổ xã Lay Nưa 

- Nội dung trả lời cử tri:  

Giống lúa Bắc thơm số 7 đã được triển khai gieo trồng rộng rãi qua nhiều 

mùa vụ. Kết quả cho thấy qua các mùa vụ sản xuất giống lúa sinh trưởng, phát 

triển tốt, năng suất, chất lượng sản phẩm cao. Ý kiến của cử tri nêu trên là vụ 

sản xuất đầu tiên xảy ra, có thể do nhiều nguyên nhân, do vậy cần có thời gian 

theo dõi, đánh giá thêm và đi đến kết luận cụ thể. UBND thị xã giao Trung tâm 

dịch vụ tiếp tục theo dõi, tìm hiểu nguyên nhân để có đánh giá cụ thể báo cáo 

UBND thị xã, đề xuất phương án và hướng dẫn nhân dân canh tác, sản xuất phù 

hợp, đạt hiệu quả. 

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

tri trước kỳ họp thứ năm HĐND thị xã Mường Lay khóa XV./. 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Đại biểu dự kỳ họp HĐND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

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

- Lưu: VT, CVHĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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