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Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ nhận được Văn bản số 48/CV-
UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Pá Khoang về việc chuyển đơn 

kiến nghị của nhân dân bản Đông Mệt 1, Đông Mệt 2, Co Thón, xã Pá Khoang.Nội 

dung đơn kiến nghị: 
- Đầu năm 2022 Công ty Thủy nông không tháo nước cho nhân dân cấy đúng 

thời vụ đến nay nước hồ đã dâng nhanh ngập hết ruộng của nhân dân với diện tích 

khoảng 50 ha, nước đang ngày càng dâng lên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 

của nhân dân. 
-  Nhân dân 3 bản có tư tưởng quay lại phát rừng làm nương rẫy để cải thiện 

đời sống, để có cơm ăn. 
- Đề nghị Công ty thủy nông tháo nước gấp cho nhân dân để cứu số diện tích 

số diện tích chưa ngập. 
 - Đề nghị các cấp có thẩm quyền đến xem và bồi thường những diện tích 

ruộng đã bị ngập và cấp gạo cứu đói cho nhân dân 3 bản. 
- Từ khi làm hồ Pá Khoang nhân dân 3 bản chúng tôi chưa được đền bù, giải 

tỏa diện tích, ruộng vườn, đất thổ cư 
Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của nhân dân 3 bản, Ngày 24/6/2022 

UBND thành phố giao cho phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các phòng, ban có 

liên quan, UBND xã Pá Khoang rà soát kiểm tra tham mưu cho UBND thành phố 

xem xét giải quyết nội dung kiến nghị của công dân. Căn cứ Quyết định số 

29/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định 

về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND thành 
phố trả lời như sau: 

1. Nội dung thứ nhất 
- Do đầu năm 2022 công ty Thủy nông không tháo nước cho nhân dân cấy 

đúng thời vụ đến nay nước hồ đã dâng nhanh ngập hết ruộng của nhân dân với 

diện tích khoảng 50 ha, nước đang ngày càng dâng lên ảnh hưởng trực tiếp đến 

đời sống của nhân dân. 

Hồ Pá Khoang trên địa bàn xã Pá Khoang được xây dựng năm 1974 và đã 

được Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn cắm mốc hành lang bảo vệ công 

trình thủy lợi từ năm 2015, hiện nay Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên 



được giao quản lý, khai thác, vận hành. Do đó việc canh tác của nhân dân các bản 

Đông Mệt 1, Đông Mệt 2, Co Thón, xã Pá Khoang nằm trong diện tích lòng hồ Pá 

Khoang thuộc phạm vi diện tích Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên quản 

lý, vận hành.  

- Năm 2022 do diễn biến thời tiết bất thường mưa sớm, mưa kéo dài làm cho 
mực nước hồ dâng cao hơn so với mọi năm đã làm ngập diện tích lúa gieo cấy trong 

khu vực lòng hồ của nhân dân 3 bản bản Đông Mệt 1, Đông Mệt 2, Co Thón, xã Pá 

Khoang. Vụ Chiêm Xuân năm 2021-2022 Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện 

Biên đã mở cống tối đa phục vụ nước tưới cho cánh đồng Mường Thanh để giảm 

mực nước hồ theo quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi được UBND tỉnh Điện Biên 

phê duyệt và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước (Sở Nông nghiệp & PTNT) 
Công ty đã thực hiện theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt tại Quyết định số 

79/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên.  

2. Nội dung thứ 2: Việc nhân dân đề nghị Công ty mở nước gấp để cứu diện 

tích lúa chưa ngập là không thể vì: Hồ Pá khoang được thiết kế và xây dụng theo 

hình thức tràn xả lũ tự do (lượng mưa năm 2022 tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 

2021 công ty đã mở tối đa khẩu độ cống để tháo nước và chảy qua tràn xả lũ). 

3. Nội dung thứ 3: Từ khi làm hồ Pá Khoang nhân dân 3 bản chưa được đền 

bù, giải tỏa diện tích, ruộng vườn, đất thổ cư. 

Hồ chứa nước Pá Khoang được xây dựng năm 1974 khi đó chưa có Luật 

đất đai, chưa có chính sách đền bù, giải phòng mặt bằng do vậy việc xem xét 

đền bù, giải phóng mặt bằng theo nguyện vọng của  nhân dân là chưa có căn cứ 

để thực hiện. 

4. Nội dung thứ 4: Đề nghị các cấp có thẩm quyền đến xem và bồi thường 

những diện tích ruộng đã bị ngập và cấp gạo cứu đói cho nhân dân 3 bản. 

Đề nghị UBND xã Pá Khoang chỉ đạo các bản có diện tích canh tác trong khu 
vực lòng hồ thống kê diện tích thiệt hại, đánh giá mức độ thiệt hại có biên bản, kèm 
theo đơn các hộ dân có diện tích bị thiệt hại vụ chiêm Xuân năm 2021- 2022; lập Tờ 

trình xin hỗ trợ kinh phí, gửi UBND thành phố tổng hợp trình UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét hỗ trợ cho người dân.  

5. Giao nhiệm vụ  
5.1. UBND xã Pá Khoang: Tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân bản Đông 

Mệt 1, Đông Mệt 2, Co Thón  của xã việc canh tác trong diện tích lòng hồ thủy lợi 

Pá Khoang, hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết do vậy để giảm thiểu mức độ 

rủi ro cho nhân dân. UBND xã Pá Khoang hàng năm chuẩn bị vào mùa vụ chủ động 

làm việc với Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên bàn biện pháp điều tiết 

nước, phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án và lịch canh tác theo thời gian dâng 

nước lòng hồ để phổ biến cho nhân dân gieo cấy, hạn chế ngập úng trên diện rộng về 
diện tích canh tác của nhân dân trong khu vực lòng hồ như hiện nay.  

5.2. Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên.       

- Để đảm bảo theo quy định về phạm vi bảo vệ công trình và quy trình vận 

hành hồ chứa nước Pá Khoang đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thành phố 



đề nghị Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên phối hợp với UBND xã Pá 

Khoang hàng năm trước mùa vụ xây dựng kế hoạch, phương án canh tác theo thời 

gian dâng nước lòng hồ để nhân dân chủ động canh tác, giảm thiểu thiệt hại do ngập 

úng diện tích canh tác của nhân dân trong khu vực lòng hồ. 

- Trên cơ sở mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra trên diện tích vùng bán ngập 

lòng hồ thủy lợi Pá Khoang, xã Pá Khoang khẩn trương rà soát tổng hợp các hộ bị 

thiệt hại xây dựng tờ trình gửi UBND thành phố. UBND thành phố trình UBND tỉnh 
xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ diện tích thiệt hại vụ chiêm xuân năm 2022, để kịp 

thời giảm bớt khó khăn cho các hộ dân tại bản Đông Mệt 1, Đông Mệt 2, Co Thón 
của xã.  

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với đơn 

kiến nghị của nhân dân bản Đông Mệt 1, Đông Mệt 2, Co Thón, xã Pá Khoang./. 
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