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Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Sau khi nhận được Công văn số 23/ĐN-DBBA ngày 21/4/2022 của Hiệp 

hội doanh nghiệp tỉnh về việc giải quyết, xử lý các nội dung kiến nghị của Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh theo báo cáo số 15/BC-HHDN. UBND thành phố đã ban 
hành văn bản số 767/UBND-VP ngày 25/4/2022 tiến hành kiểm tra, rà soát và 

chỉ đạo giải quyết các nội dung phản ánh. Qua quá trình kiểm tra, UBND thành 
phố ghi nhận các nội dung phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
Những phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh mang tính chất xây 

dựng và đã giúp UBND thành phố nắm tình hình thực trạng trong quản lý đô thị 

và trật tự xây dựng trên địa bàn từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý 

kịp thời các vấn đề liên quan để đảm bảo mỹ quan đô thị của thành phố. Đối với 

các nội dung phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp, UBND thành phố 

đã chỉ đạo giải quyết, xử lý cụ thể như sau: 

1. Kiến nghị một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè dựng lều quán, làm khu 
chăn nuôi trâu bò, làm công trình vệ sinh, dựng lều bạt, đổ rác thải, phế 

liệu xây dựng dọc trục đường vào khu du lịch sinh thái Him Lam (TDP6, 

phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ):  
- Việc một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè dựng lều quán để buôn bán: Hiện 

có các hộ gia đình Nguyễn Thị Ven, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Bình, Phan 

Văn Quân, Phan Văn Liêu, Phạm Văn Lâm thuộc tổ 1, phường Him lam đang 

bán hàng ăn vặt và nước giải khát, phần lều bạt kinh doanh đều nằm trong diện 

tích của gia đình được cấp có thẩm quyền cấp. Các cơ quan chức năng đã 

thường xuyên tuần tra, theo dõi tuy nhiên các hộ gia đình lợi dụng thời gian buổi 

tối và hết giờ làm việc để tổ chức kinh doanh buôn bán trên hành lang vỉa hè và 

trong diện tích đất của hồ Huổi Phạ, gây khó khăn cho việc tuần tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng 

tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn và xử phạt răn đe để xử lý triệt để. 

- Việc lấn chiếm hành lang vỉa hè làm khu chăn nuôi trâu bò, làm công 

trình vệ sinh: UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp UBND 

phường Him Lam kiểm tra; việc chăn nuôi trâu, bò của gia đình ông Vũ Văn 

Bằng là trong phạm vi ranh giới đất của gia đình, tuy nhiên có tình trạng ủ một 

số bao thức ăn (cỏ) và để vật dụng chăn nuôi trên hành lang, vỉa hè. Hiện nay đã 

yêu cầu, tuyên truyền, vận động nhân dân không ủ các bao thức ăn và dọn dẹp 

vật dụng chăn nuôi trên vỉa hè. 
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- Việc đổ rác thải, phế liệu xây dựng: Tình trạng phế liệu xây dựng hiện 

đã được thu dọn, tuy nhiên do khu vực này không có nhà dân ở nên Công ty Môi 

trường Đô thị không thu gom rác thải dẫn đến tình trạng lá cây, rác chất đống 

nhiều. UBND thành phố sẽ chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị tiến hành thu gom 

rác thải để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

2. Kiến nghị về việc một số hộ gia đình đã lấn chiếm hành lang, vỉa hè 

để bày bán hàng tràn lan và vệ sinh vỉa hè tại khu vực Chợ trung tâm 

thương mại làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị: 
Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND thành phố đã chỉ đạo 

các đơn vị kiểm tra, xác minh và đã lập biên bản xử lý 04 trường hợp vi phạm, 

tạm giữ các tang vật vi phạm theo quy định. Đến nay, đã chấm dứt tình trạng lấn 

chiếm hành lang, lòng đường để kinh doanh, bày bán hàng hoá. 

3. Kiến nghị về dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ ngã ba 

Bệnh viện đi Tà Lèng: 

- Phương án xử lý, khắc phục tạm thời: UBND thành phố đã chỉ đạo đơn 

vị liên quan kiểm tra, khắc phục các đoạn đường bị ngập lụt, hư hỏng bằng cấp 

phối đá dăm, nâng cao độ, lu lèn đảm bảo thoát nước mặt đường và an toàn cho 
người dân lưu thông trên tuyến đường. 

- Phương án xử lý lâu dài: UBND thành phố đang triển khai các bước 

chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đoạn từ nút N20 đến trung tâm xã Tà 

Lèng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 
24/9/2021. 

Qua các phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND 

thành phố nhận thấy mặc dù các cơ quan, đơn vị chức năng đã tích cực ra quân 

tuần tra, kiểm soát tuy nhiên tại một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm 

vỉa hè, lòng, lề đường. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị nâng cao công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa 

bàn thành phố  

Trên đây là nội dung trả lời các phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh. Trong thời gian tới, UBND thành phố mong tiếp tục nhận được sự 

quan tâm của Hiệp hội Doanh nghiệp đến đô thị thành phố để xây dựng đô thị 

thành phố ngày càng xanh - thông minh - bền vững./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Thành uỷ; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Phòng QLĐT, Đội QLTTĐT; 
- UBND phường Tân Thanh, Him Lam; 
- Lưu: VT. 
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