
UBND HUYỆN MỘC CHÂU 

PHÒNG GD&ĐT 
            

Số: 466/PGD&ĐT 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, 

khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mộc Châu, ngày 19 tháng 8 năm 2019 

 
  nh gửi:  

                - HĐND, UBND huyện Mộc Châu; 

                - HĐND, UBND xã Chiềng  hừa; 

                - HĐND, UBND xã Phiêng Luông. 

 
Thực hiện Công văn số 2075/UBND-VP ngày 12/8/2019 của UBND huyện 

Mộc Châu về việc tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiên nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 

8 HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, 

Phòng GD&ĐT sau khi kiểm tra, rà soát các nội dung kiến nghị của cử tri tại 

Công văn số 2075/UBND-VP ngày 12/8/2019 của UBND huyện Mộc Châu, có ý 

kiến như sau: 

1. Đối với 02 nội dung:  

- “Đề nghị UBND huyện xem xét mở điểm trường Mầm non bản Nậm Tôm, 

xã Tân Lập do chưa có điểm trường, số lượng các cháu đông phải đi học ghép ở 

bản khác” 

- “Đề nghị xem xét việc phân bổ tuyển sinh lớp 1 năm học mới 2019-2020 

đối với học sinh trên địa bàn tiểu khu Bản Mòn được học tại Trường tiểu học Mộc 

Lỵ để thuận lợi cho việc đưa đón của phụ huynh học sinh” 

Hai nội dung này Phòng GD&ĐT đã có Công văn số 407/PGD&ĐT ngày 

18/7/2019 về việc xem xét trả lời ý kiến cử tri xã Tân Lập và thị trấn Mộc Châu 

gửi HĐND-UBND huyện, HĐND-UBND xã Tân Lập và HĐND-UBND thị trấn 

Mộc Châu. 

 2. Đối với nội dung: “Xem xét đầu tư xây dựng bổ sung thêm bể chứa nước 

phục vụ sinh hoạt cho học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Chiềng 

Khừa. Hiện nay nhà trường có một bể nhưng số lượng học sinh bán trú đông (hơn 

200 em) nên không đủ nước sinh hoạt”. 

Theo ý kiến của Ban giám hiệu Trường PTDT BT TH&THCS Chiềng  hừa 

hiện nhà trường đang có 1 bể nước khu bán trú khoảng 20m
3 
và 01 giếng, cơ bản 

đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Mặt khác mặt bằng để xây dựng 

thêm bể nước chưa có do vị tr  dự kiến xây dựng bị sạt lở. Hiện nhà trường chưa 

có nhu cầu xây dựng thêm bể nước, khi có nhu cầu xây dựng thêm nhà trường sẽ 

có ý kiến đề xuất, đồng thời cân đối nguồn kinh ph  được giao để thực hiện. 

3. Đối với nội dung: “Kiểm tra, xem xét đầu tư sửa chữa điểm trường tiểu học 

Piềng Sàng, xã Phiêng Luông”. 
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Hiện điểm trường Piềng Sàng có 04 phòng học và 01 phòng chờ giáo viên, 

được xây dựng theo chương trình dự án trẻ khó khăn năm 2007. Năm 2016 nhà 

trường phối hợp với một nhóm từ thiện đã tổ chức quét vôi ve lại nhưng đến nay hệ 

thống thoát nước mái bị hỏng, cửa đi, cửa sổ sơn bong tróc, bản lề nứt mối hàn, tường 

rêu mốc… Phòng GD&ĐT đã có kế hoạch cải tạo, sửa chữa lại, dự kiến sẽ triển khai 

thực hiện và hoàn thành trong tháng 9/2019. 

Trên đây là ý kiến của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về nội dung ý kiến phản 

ánh của cử tri trước Hội đồng nhân dân các cấp. 
 

 

          
- Như   nh gửi; 

- Lưu: VT, CSVC-TB (Long 05b). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Ngô Ngọc Toàn 
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