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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

(Trình kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 
Căn cứ Báo cáo số 157/BC-HĐND ngày 17/11/2022 của Thường trực 

HĐND huyện Tân Uyên về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Thực hiện Công văn số 158/HĐND-VP ngày 17/11/2022 của Thường trực 

HĐND huyện Tân Uyên về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:  

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, THỦY LỢI (06 ý kiến) 

1. Cử tri Sùng A Phủ, bản Hô Bon, xã Phúc Khoa đề nghị: Hiện nay bản Hô 

Bon có tổng số 200 hộ dân, vào mùa khô Nhân dân trong bản không có nước sử 

dụng, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư công trình nước sạch dẫn nước từ 

suối Nậm Tàng của huyện Tam Đường về cho bà con Nhân dân sử dụng. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Qua kiểm tra, xác minh công trình nước sinh hoạt bản Hô Bon, xã Phúc 

Khoa được đầu tư xây dựng năm 1999, nâng cấp sửa chữa năm 2012, cung cấp 

nước sinh hoạt cho 72 hộ/141 nhân khẩu của bản Hô Bon, xã Phúc Khoa. Đến nay 

công trình đã xuống cấp, nhiều vị trí tuyến ống bị hư hỏng, tuyến ống phía đầu đập 

bằng kẽm bị rỉ, gãy, người dân tự kéo đường ống để lấy nước sinh hoạt. 

 Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri giao Ban 

QLDA XDCB và HTBT DD TĐC huyện chủ trì, phối hợp các phòng: Nông 

nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Phúc Khoa khảo sát, Thiết kế - 

Dự toán đề xuất phương án, nguồn vốn trình UBND huyện xem xét, quyết định khi 

bố trí được nguồn vốn đầu tư. 

2. Cử tri bản Hòa Hợp, Nà Nọi, thị trấn Tân Uyên đề nghị: UBND huyện 

xem xét phân bổ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường sau để Nhân dân đi 

lại thuận tiện, hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho người tham gia 

giao thông gồm: 

- Tuyến đường từ Tổ dân phố 1 đi qua bản Hòa Hợp. 

- Tuyến đường từ Tổ dân phố 4 (cũ) đến bản Nà Nọi Thái (cũ). 
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Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: Tuyến đường đường từ Tổ dân phố 4 (cũ) đến 

bản Nà Nọi Thái (cũ) đã được nhà nước đầu tư đổ bê tông mặt đường với chiều dài 

khoảng 1,3 km, rộng 2 m. Tuyến đường từ Tổ dân phố 1 đi qua bản Hòa Hợp với 

chiều dài khoảng 1,5 km, mặt đường láng nhựa, chiều rộng mặt đường 3,5 m. Tại 

thời điểm kiểm tra 02 tuyến đường trên có nhiều vị trí bị bong tróc mặt đường, mặt 

đường bị trồi nhựa, sình lún, riêng tuyến đường từ Tổ dân phố 1 đi qua bản Hòa 

Hợp có 02 vị trí bị hư hỏng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao Ban QLDA 

XDCB và HTBT Di dân TĐC huyện chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Tài chính - Kế hoạch, UBND thị trấn Tân Uyên khảo sát, Thiết kế - Dự toán báo cáo 

UBND huyện xem xét sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp giao trong năm 2023. 

3. Cử tri Đặng Đình Phiến, Tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên đề nghị: 

UBND huyện xem xét, chỉ đạo đơn vị thi công có phương án đảm bảo cho Công 
trình đường từ Quốc lộ 32 đi Nậm Cần, hiện tại đang trong quá trình thi công 
môi trường ô nhiễm, bụi bặm, vật liệu thi công để không gọn gàng, ảnh hưởng 

đến việc sinh hoạt của các hộ dân khu vực lân cận và việc tham gia giao thông 
của người dân. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND huyện đã giao phòng 

Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH 

Trường Phát là đơn vị thi công tuyến đường Quốc lộ 32 đi Nậm Cần thuộc dự án: 

Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0 - Km21, huyện Tân Uyên đã khắc phục xong 

những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông và an toàn công trình các tuyến đường bộ trên địa bàn huyện, UBND 

huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao 

thông, an toàn công trình, không để tình trạng công trình đang xây dựng gây ô 

nhiễm môi trường, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn phục vụ sản xuất và đi 

lại của Nhân dân. 

4. Ông Lò Văn Pò, cử tri bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần đề nghị: Ủy ban 

nhân dân huyện đầu tư sửa chữa nâng cấp thủy lợi Pá Tra, hiện nay một số vị trí 
tuyến kênh bị thấm dột nhiều không đủ dẫn nước về tưới tiêu phục vụ sản xuất.  

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Qua kiểm tra thực tế có một số vị trí tuyến kênh bị hư hỏng nhỏ, đất, cát bồi 

lắng trong lòng kênh. Yêu cầu UBND xã Nậm Cần chỉ đạo Doanh nghiệp quản lý, 

vận hành công trình thường xuyên nạo vét kênh mương, sửa chữa các đoạn kênh bị 

hư hỏng bằng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí. Đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ 

sản xuất cho Nhân dân. 

5. Cử tri Nguyễn Thị Hồi, cử tri bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc kiến nghị: 

Đường vào bản Chom Chăng (gần khu quy hoạch bến xe mới) không có rãnh thoát 
nước, khi mưa nước ngập tràn vào nhà các hộ dân, đề nghị UBND huyện xem xét 
đầu tư rãnh thoát nước cho tuyến đường trên. 
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Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND 

xã Thân Thuộc kiểm tra xác minh nội dung kiến nghị của cử tri. Tại thời điểm 

kiểm tra tuyến đường vào bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc là đoạn đường tiếp nối 

của đường cạnh bến xe đang được đầu tư xây dựng. Đường kéo dài vào một số hộ 

dân ở phía sau bến xe có chiều dài khoảng 300 m, là đường đất dân sinh chưa được 

đầu tư mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước. 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao UBND xã Thân 

Thuộc Thiết kế - Dự toán, phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu nguồn vốn báo 

cáo UBND huyện xem xét đầu tư với hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm 

theo thứ tự ưu tiên khi bố trí được nguồn vốn. 

6. Cử tri Tòng Văn Thành, cử tri bản Nà Ban, xã Thân Thuộc đề nghị UBND 
huyện chỉ đạo đơn vị thi công cầu Nà Ban đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, 

hiện nay đơn vị thi công đã đào sâu 2 bên đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại 
của người dân. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Dựa án: Nâng cấp đường QL32 - Bản Mường - Nậm Cung huyện Tân Uyên 

có tổng chiều dài L= 15,5 km, được khởi công từ tháng 11/2021 dự kiến hoàn 

thành trong tháng 9/2023.   

Qua kiểm tra, xác minh cầu Nà Ban thuộc gói thầu xây lắp số 01 của dự án: 

Nâng cấp đường QL32 - Bản Mường - Nậm Cung huyện Tân Uyên (bao gồm cầu 

+ đường đầu cầu với tổng chiều dài L= 01km) do Công ty TNHH MTV Thanh 

Tuyền thi công. Đơn vị thi công đã triển khai thi công xong phần cầu chính, đường 

công vụ phục vụ thi công và đi lại tạm thời cho các phương tiện, người dân. Trong 

quá trình thi công gói thầu đảm bảo theo thiết kế đã được duyệt.   

Đối với phần đường hai đầu cầu đang thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng nên chưa thể triển khai thi công được. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

giao Ban QLDA XDCB và HTBT DD TĐC huyện phối hợp Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thi công gói thầu 

(cầu Nà Ban) đảm bảo tiến độ đã đề ra.   

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (05 ý kiến) 

1. Cử tri Hoàng Thị Pỏm, Tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên đề nghị: Ủy ban 
nhân dân huyện xem xét gia đình tôi thực hiện giải tỏa nhà để thi công công trình 
đường bờ kè suối Nậm Chăng. Đến nay, gia đình có nhu cầu làm lại nhà để ở, tuy 

nhiên không được cấp giấy phép xây dựng do chưa có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Gia đình tôi kinh tế khó khăn không có điều kiện để làm Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao phòng Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát 

triển quỹ đất và UBND thị trấn Tân Uyên làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri đề 

xuất phương án giải quyết xong trước ngày 15/01/2023. 
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2. Cử tri Lò Văn Păn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cần đề nghị: Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét việc đền bù, giải phóng mặt bằng đường sản xuất Ngam 

Ca (bản Hua Puông), do Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện làm chủ 
đầu tư: Thực hiện theo chủ trương mở đường sản xuất, Ban QLDA XDCB & HTBT 

Di dân TĐC huyện cùng với UBND xã tổ chức họp các hộ dân có đất bị ảnh hưởng 
và vận động hiến đất để mở tuyến đường, qua thống nhất các hộ đề nghị hỗ trợ 
40% giá trị đất theo giá đền bù của Nhà nước và thống nhất hiến đất là 60% giá 

trị, đã được Ban QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện nhất trí, ký kết biên 
bản sẽ hỗ trợ 40% cho các hộ và hẹn ngày 10/10/2022 chi trả tiền cho các hộ, 
nhưng đến nay các hộ chưa nhận được tiền hỗ trợ và cũng không thấy thông báo gì 

đến các hộ dân, đề nghị UBND huyện xem xét, sớm giải quyết. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Ban 

QLDA XDCB & HTBT Di dân TĐC huyện phối hợp với UBND xã Nậm Cần 

kiểm tra, xác minh nội dung trên. Qua trao đổi, nắm bắt thông tin từ các hộ dân và 

các bên có liên quan thì được biết các hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng trong quá 

trình thi công đường sản xuất Ngam Ca (bản Hua Puông) đã nhận đủ số tiền hỗ trợ 

chi phí giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận vào ngày 03/12/2022. 

3. Cử tri Tòng Văn Đôi, bản Nà Ban, xã Thân Thuộc kiến nghị: Công ty thủy 

điện Phiêng Lúc thỏa thuận đền bù đất cho dân, những hộ nhận tiền trước thì được 
ít, còn các hộ nhận tiền sau thì được tăng lên từ 300 triệu lên đến 700 triệu đồng, 
diện tích đất thì bằng nhau, vậy đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

Công ty Thủy điện Phiêng Lúc dâng nước từ ngày 01/11/2022 ngập vào 

ruộng, nương của gia đình và một số hộ dân qua mốc đã đền bù, đề nghị UBND 

huyện chỉ đạo Công ty đo đạc, đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: Dự án thủy điện Phiêng Lúc sử dụng đất 

thông qua nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013. UBND huyện giao 

phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã: 

Mường Khoa, Thân Thuộc, Nậm Cần và Công ty Cổ phần thủy điện Phiêng Lúc 

kiểm tra, làm rõ kết quả như sau: 

- Nội dung 1: Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công 

văn số 17/UBND-KTN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần thủy điện Phiêng 

Lúc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để 

thực hiện dự án: Thủy điện Phiêng Lúc. Do vậy, giá nhận chuyển nhượng là do chủ 

đầu tư dự án tự thỏa thuận, thống nhất với chủ sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND 

huyện yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Phiêng Lúc trong quá trình thực hiện 

nhận chuyển nhượng đất phải có phương án thống nhất về đơn giá để đảm bảo 

quyền lợi cho chủ sử dụng đất.  

- Nội dung 2: Từ ngày 01/11/2022, Công ty Cổ phần thủy điện Phiêng Lúc 

thực hiện việc tích nước đến cao trình của dự án nhằm kiểm tra sự ảnh hưởng của 

dự án đến đời sống, sản xuất của nhân dân quanh khu vực lòng hồ của thủy điện, 

trên cơ sở đó tiến hành cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa, tiến tới hòa điện vào 
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lưới điện quốc gia. Việc tích nước đến cao trình đỉnh đã làm ảnh hưởng đến một số 

diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản 

chưa được đo đạc, thống nhất nhận chuyển nhượng chi trả tiền của một số hộ gia 

đình, cá nhân. UBND huyện yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Phiêng Lúc phối 

hợp với UBND các xã: Mường Khoa, Thân Thuộc, Nậm Cần tiến hành ngay việc 

kiểm tra thực địa và đo đạc phần diện tích bị ảnh hưởng của nhân dân chưa được 

thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có phương án thỏa thuận bổ 

sung cho các hộ gia đình theo quy định của pháp luật trước khi phương án cắm 

mốc hành lang hồ chứa được phê duyệt. 

4. Ông Lò Văn Hoa, cử tri bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc kiến nghị: Đơn 

vị thi công cột điện trong bản chưa được đo đạc, đền bù cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng, đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời:  

Qua kiểm tra, xác minh tại thời điểm kiểm tra, tuyến đường điện cấp điện 

sinh hoạt cho nhân dân hiện đang được thi công di chuyển phục vụ thi công nâng 

cấp tuyến đường tỉnh lộ 133 thuộc dự án: Nâng cấp đường tỉnh 133 đoạn Km0 - 

Km21, huyện Tân Uyên, có hướng tuyến đường dây đi qua địa phận bản Tẳng 

Đán, xã Thân Thuộc. Tại thời điểm kiểm tra đã được đo đạc, kiểm đếm và đang 

trong quá trình xây dựng phương án đền bù cho các hộ gia đình. 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giao Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà 

soát, kiểm tra, đảm bảo đo đạc kiểm đếm đầy đủ phạm vi bị ảnh hưởng cho các hộ 

gia đình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt theo kế hoạch đã đề ra. 

5. Cử tri Lù A Tếnh - Cử tri bản Hua Sỏ, xã Nậm Sỏ kiến nghị: Một số diện 

tích đất rừng, đất canh tác đang chồng lấn nhau gây khó khăn trong công tác quản 

lý, sử dụng đất rừng và đất canh tác. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn sớm giải quyết, tháo gỡ cho bà con. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Ủy ban nhân dân huyện giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp 

với UBND xã Nậm Sỏ kiểm tra, xác minh. Kết quả như sau: 

Qua đối chiếu ngoài thực địa và các giấy tờ liên quan của gia đình cung cấp, 

vị trí thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2005 (Giấy 

CNSDĐ số: AC 671175 cấp ngày 10/03/2005, thửa đất số 25, tờ bản đồ số 01 chủ 

sở hữu là ông Lù A Sà là bố đẻ của ông Lù A Tếnh) vị trí thửa đất trên bản đồ và 

thực địa có diện tích đất rừng, đất canh tác đang được hộ gia đình sử dụng, quản lý 

bảo vệ. Mặt khác, theo Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của 

UBND huyện Tân Uyên về công bố hiện trạng rừng huyện Tân Uyên năm 2021, 

diện tích có rừng của hộ gia đình nằm tại Khoảnh 3 Tiểu khu 376 thuộc hiện trạng 

rừng TXN (thường xanh nghèo), đang được chi trả chính sách DVMTR do UBND 

xã Nậm Sỏ quản lý và chi trả theo hình thức khoán cho Cộng đồng bản Hua Sỏ. Như 

vậy, vị trí đất rừng của hộ gia đình đang có sự chồng lấn trong công tác quản lý 

giữa cộng đồng bản Hua Sỏ, UBND xã Nậm Sỏ với hộ gia đình ông Lù A Tếnh.  
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Với kết quả trên, hộ gia đình ông Lù A Tếnh và các bên liên quan đã thống 

nhất: Hộ gia đình ông Lù A Tếnh đề nghị chuyển diện tích đất có rừng của hộ gia 

đình vào quản lý, bảo vệ và hưởng chi trả DVMTR theo Cộng đồng bản Hua Sỏ. Ủy 

ban nhân dân xã Nậm Sỏ tiếp tục thực hiện giao khoán, chi trả DVMTR cho Cộng 

đồng bản Hua Sỏ. 

Để đảm bảo các quy định của pháp luật về giao khoán, quản lý, bảo vệ rừng, 

chi trả DVMTR, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Nậm Sỏ căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quản 

lý, bảo vệ rừng và chi trả DVMTR, không để tình trạng chồng lấn gây khó khăn 

trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng và đất canh tác của cử tri và Nhân dân. 

III. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP (01 ý kiến) 

Cử tri Lầu A Lâu - Cử tri bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ đề nghị UBND huyện chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn xem xét việc chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các 

hộ dân có diện tích đất trồng cây Sơn tra đến nay đã sinh trưởng, phát triển tốt. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Ủy ban nhân dân huyện giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp 

với UBND xã Nậm Sỏ và cử tri Lầu A Lâu xác minh, đo đạc, đánh giá ngoài thực 

địa diện tích rừng trồng của cử tri Lầu A Lâu và 10 hộ gia đình bản Ngam Ca, xã 

Nậm Sỏ có tổng diện tích là 5,46 ha nằm tại Khoảnh 1,2,4 Tiểu khu 443, hiện trạng 

đất trồng rừng (DTR) cây Sơn Tra năm 2016 thuộc dự án trồng rừng thay thế diện 

tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng công trình thủy điện Lai Châu. 

Để đánh giá thành rừng và hưởng chính sách chi trả DVMTR cần đảm bảo 

các tiêu chí  theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, 

diện tích 5,46 ha của cử tri Lầu A Lâu và 10 hộ gia đình bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ 

chưa đảm bảo các tiêu chí theo quy định nên chưa thực hiện việc chi trả dịch vụ 

môi trường rừng cho các hộ có diện tích trồng cây Sơn tra. 

Để đảm bảo đánh giá thành rừng và hưởng chính sách chi trả DVMTR cho 

các hộ gia đình bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ nói riêng và các hộ gia đình khác đã 

thực hiện trồng rừng cây Sơn tra trên địa bàn xã Nậm Sỏ, UBND huyện yêu cầu 

UBND xã Nậm Sỏ tiếp tục tuyên truyền, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ 

huyện đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình chăm sóc đúng kỹ thuật, định kỳ theo 

quy định, đảm bảo duy trì về mật độ, độ tàn che và các tiêu chuẩn theo quy định tại 

Điều 5 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ để được 

đánh giá, xem xét khi đủ các điều kiện trong thời gian tới.   

IV. LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC (02 ý kiến) 

1. Cử tri Giàng A Tráng, bản Nà Nọi, thị trấn Tân Uyên đề nghị: Điện lực 

Tân Uyên xem xét đầu tư cột điện đoạn từ sau Trường tiểu học số 2 thị trấn (thuộc 

bản Chạm Cả) vào 12 hộ gia đình bên trong, hiện nay các hộ gia đình đang sử 

dụng cột tre không đảm bảo an toàn. 
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Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Qua kiểm tra thực tế ý kiến, kiến nghị của cử tri hiện tại các hộ dân trên đã 

được sử dụng điện lưới quốc gia, khoảng cách từ đường dây 0,4kV đến trung tâm 

bản Nà Nọi khoảng 300 mét, phần đường dây sau công tơ cấp điện hiện các hộ 

đang sử dụng cột sắt, gỗ để sử dụng. 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giao phòng 

Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực Tân Uyên đề nghị Công ty Điện lực Lai 

Châu - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xem xét, bổ sung danh mục đầu 

tư, xây dựng đường dây hạ áp sau TBA bản Chạm Cả, nhằm giảm khoảng cách cấp 

điện từ đường dây hạ áp đến các hộ dân nêu trên.  

Trước mắt để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND huyện yêu cầu UBND thị 

trấn Tân Uyên phối hợp cùng Điện lực Tân Uyên tuyên truyền vận động, hướng dẫn 

kỹ thuật cho Nhân dân bản Nà Nọi chôn cột đảm bảo chắc chắn hơn, kéo lại dây 

đảm bảo an toàn theo quy định. 

2. Ông Lò Văn Chài, cử tri bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần kiến nghị: Công ty 
Cổ phần Thủy điện Phiêng Lúc trong quá trình thi công đường hầm có nổ mìn làm 

ảnh hưởng đến nhà ở, làm nứt tường, giằng, sàn, móng nhà…, trước khi thi công 
nổ mìn Công ty đã kiểm tra nhà không có các vết nứt…, gia đình đã ý kiến nhiều 
lần đề nghị giải quyết và được UBND xã Nậm Cần mời đến làm việc 3 lần, bên 

Công ty Cổ phần Thủy điện Phiêng Lúc đã thống nhất là 2 bên sẽ tự thỏa thuận 
mức hỗ trợ thiệt hại cho gia đình, nhưng đến nay Công ty Cổ phần Thủy điện 
Phiêng Lúc chưa hỗ trợ thiệt hại cho gia đình, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công 

ty Cổ phần Thủy điện Phiêng Lúc sớm hỗ trợ cho gia đình để sửa chữa nhà được 
đảm bảo ổn định cuộc sống.   

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Qua kiểm tra, xác minh Công ty Cổ phần thủy điện Phiêng Lúc có hợp đồng 

với Công ty Cổ phần đầu tư COTRIHA, nổ mìn làm hầm; hiện đã thi công xong 

các hạng mục công tác nổ mìn, trong giai đoạn thi công có làm ảnh hưởng đến nhà 

ở hộ ông Lò Văn Chài bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần; Công ty Cổ phần thủy điện 

Phiêng Lúc đã chủ trì thương lượng nhiều lần với hộ gia đình ông Lò Văn Chài 

nhưng chưa thống nhất được mức hỗ trợ thiệt hại cho hộ gia đình.  Ủy ban nhân 

dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Nậm Cần chủ trì, phối hợp với cơ quan 

liên quan, Công ty cổ phần thủy điện Phiêng Lúc và Công ty Cổ phần đầu tư 

COTRIHA làm việc cụ thể với hộ ông Lò Văn Chài bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần 

để thỏa thuận mức hỗ trợ cho hộ gia đình. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND 

huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

V. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, Y TẾ (01 ý kiến) 

Cử tri Lò Văn Sinh, bản Tát Xôm, xã Trung Đồng kiến nghị: Từ tháng 7 năm 
2022, bản thân tôi đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, bác sỹ chuẩn đoán 
bị sơ phổi, đến tháng 8 năm 2022 tôi đi khám lại Trung tâm Y tế huyện chuẩn đoán 

bị ho, đau tức ngực; đến tháng 9 năm 2022 tôi tự lên khám trên Bệnh viện  đa khoa 
tỉnh Lai Châu, được chuẩn đoán bị sơ phổi do ảnh hưởng Covid-19. Ngày 
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31/10/2022 tôi có nguyện vọng lên tuyến tỉnh khám sàng lọc lần nữa, nhưng khi 

xin giấy chuyển tuyến Trung tâm Y tế huyện không đồng ý cho chuyển tuyến, việc 

xin giấy chuyển tuyến rất khó khăn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khi bệnh 
nhân có nguyện vọng chuyển tuyến trên thì cấp giấy chuyển tuyến để bà con giảm 

chi phí theo Bảo hiểm y tế. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 

14/04/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. Người bệnh phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng điều trị của 

Trung tâm Y tế huyện để quyết định chuyển tuyến. Người bệnh có tình trạng bệnh 

vượt quá phạm vi hoạt động và khả năng điều trị của Trung tâm Y tế huyện sẽ 

được tư vấn và làm các thủ tục chuyển viện theo quy định. Còn những trường hợp 

người bệnh trong tình trạng cấp cứu, nguy kịch sẽ cần phải hồi sức cấp cứu trước 

thì Trung tâm Y tế huyện mới làm thủ tục cho bệnh nhân chuyển tuyến. 

Bên cạnh đó, tại thời điểm đi khám, người bệnh không mang theo giấy tờ 

khám bệnh đã khám trước đó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh để phục vụ làm thủ tục 

chuyển tuyến theo nguyện vọng của người bệnh. Vì vậy, đối với trường hợp của cử 

tri Lò Văn Sinh tình trạng bệnh nằm trong phạm vi điều trị của Trung tâm Y tế 

huyện, còn bệnh nhân và gia đình vẫn muốn chuyển tuyến theo nguyện vọng thì sẽ 

được chuyển tuyến nhưng sẽ theo hình thức tự túc, tự chi trả các kinh phí khi đi 

theo nguyện vọng và không được thanh toán các chi phí chuyển tuyến nếu không 

đủ điều kiện chuyển tuyến. 

VI. LĨNH VỰC KHÁC ( 03 ý kiến) 

1. Cử tri Trịnh Sơn Đông, Tổ dân phố 15, thị trấn Tân Uyên đề nghị: Chi 

cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên công khai danh mục, định mức thu thuế 

và các văn bản quy định của Nhà nước về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ 

đất vườn tạp sang đất ở, để Nhân dân nắm được và thực hiện khi làm thủ tục tại cơ 

quan Chi cục Thuế. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Qua kiểm tra, xác minh việc tính thuế chuyển đổi đất vườn tạp sang đất ở áp 

dụng theo Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất; Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu và các văn bản hướng dẫn có liên quan đã được niêm yết 

công khai tại Trụ sở cơ quan Thuế (Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên) 

tại Bộ phận Một cửa thuộc Chi cục Thuế (trên địa bàn huyện Tân Uyên), nơi người 

nộp thuế đến làm việc. Ngoài ra, đã được Công khai trên các trang thông tin điện 

tử của tỉnh Lai Châu. 

Để thực hiện việc nộp thuế, nghĩa vụ tài chính trong chuyển đổi đất vườn tạp 

sang đất ở đã có định mức thu, Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên căn cứ 

thông tin trên phiếu chuyển thông tin của cơ quan liên quan có thẩm quyền để xác 

định và áp mức giá theo quy định tại Quyết định số 45/2021 của UBND tỉnh Lai 
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Châu. Đồng thời, ban hành các thông báo nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ gửi 

đến cá nhân người nộp thuế để biết và thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành.  

Để Nhân dân tiếp cận được thông tin đa dạng hơn, UBND huyện yêu cầu 

Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên niêm yết danh mục các văn bản quy 

định của Nhà nước về chuyển đổi mục đính sử dụng đất tại Bộ phận một cửa của 

UBND các xã, thị trấn xong trước ngày 31/12/2022.  

2. Cử tri Hoàng Văn Ón, bản Bút Dưới, xã Trung Đồng kiến nghị: Năm 

2010-2011 Nhà nước có thu hồi đất của gia đình làm Trụ sở Ban Quản lý rừng 

phòng hộ huyện và vườn ươm, năm 2017-2018 làm Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, tháng 6/2022 gia đình có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ủy ban nhân dân huyện trả lời: do 

đất của gia đình và đất Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ 661 còn chồng chéo 

nên chưa tách sổ được, đồng thời do tỉnh quản lý, tháng 10/2022 tôi có đến Sở Tài 

Nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu hỏi thì được Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lai Châu hứa sẽ cùng với huyện Tân Uyên sớm giải quyết cho gia 

đình. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm giải quyết dứt điểm cho gia đình tôi, để gia 

đình tôi sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Qua kiểm tra, xác minh cử tri Hoàng Văn Ón bản Bút Dưới, xã Trung Đồng 

đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 191308 cấp ngày 01/6/2018, 

trên cơ sở đo vẽ sơ đồ thửa đất (đo bằng thước dây) và chưa được đo đạc chính 

xác; đối soát hồ sơ lưu trữ thì kích thước và hình dạng thửa đất hiện trạng không 

phù hợp với hồ sơ và giấy chứng nhận đã cấp. 

Ủy ban nhân dân huyện giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Trung Đồng và 

củ tri Hoàng Văn Ón chủ sử dụng đất xác định ranh giới, đo đạc lại hiện trạng thửa 

đất, cấp đổi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với hiện trạng và hồ 

sơ thửa đất để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo, đồng thời giải quyết dứt 

điểm cho gia đình ông Hoàng Văn Ón. 

3. Cử tri Nguyễn Thị Thủy - cử tri UBND xã Nậm Sỏ đề nghị: Địa bàn xã 

Nậm Sỏ hiện tại có 01 cây xăng (cây xăng số 2 của Công ty Đại Minh Lai Châu). 

Hiện nay người dân kiến nghị cây xăng số 2 của Công ty Đại Minh Lai Châu chỉ 

bán xăng cho các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn xã Nậm Sỏ, khi người dân đến mua 

thì nhân viên cây xăng Ủy ban nhân dân huyện trả lời: là đã hết xăng. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết và Ủy ban nhân 

dân huyện trả lời: cho Nhân dân.  

Ủy ban nhân dân huyện trả lời: 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao phòng 

Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra, xác 
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minh. Tại thời điểm kiểm tra cửa hàng xăng dầu số 02 của Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Đại Minh tại xã Nậm Sỏ đang hoạt động bình thường. Qua xác minh, 

khoảng thời gian cuối tháng 10/2022, đầu tháng 11/2022 cửa hàng xăng dầu số 2 

có treo biển hết hàng do nguồn hàng khan hiếm, triết khấu đầu mối không có, kinh 

doanh tại cửa hàng có lợi nhuận âm nên thua lỗ kéo dài, Công ty chưa chuẩn bị đủ 

nhu cầu vốn để lấy hàng về bán; không có việc chỉ bán xăng cho các cửa hàng bán 

lẻ trên địa bàn xã Nậm Sỏ, khi người dân đến mua thì nhân viên cây xăng báo là đã 

hết xăng. Ngày 28/11/2022, cửa hàng đã mở cửa trở lại bán bình thường. Đã thực 

hiện ký cam kết với Đội quản lý thị trường số 3, cam kết không có hiện tượng bán 

hàng nhỏ giọt, hạn chế số lượng bán cho người dân. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Tân Uyên về kết quả tiếp thu, giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường 

lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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