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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri 

 trước và sau kỳ họp thứ Mười một,  Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX 

 

Tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 06/BC-

MTTQ ngày 19/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

Thanh Thủy về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với UBND 

huyện trước và sau kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện khóa XIX. UBND 

huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xem 

xét, giải quyết và trả lời từng ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND huyện báo cáo 

kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

I. Các nội dung thuộc lĩnh vực giao thông - xây dựng (05 ý kiến) 

1. Cử tri xã Tu Vũ đề nghị: 

- Bố trí thêm rãnh thoát nước tại tuyến đường tránh lũ đi qua khu 18, 

19 đã được nâng cấp, song rãnh thoát nước hai bên đường chỗ có chỗ không, 

đất từ trên đồi và khu tái định cư chảy xuống mặt đường ảnh hưởng đến 

người và phương tiện tham gia giao thông 

Tuyến đường GTNT khu 3 đi khu tái định cư xã Phượng Mao (cũ) được 

Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019. Tuyến đường thiết kế có hệ thống thoát nước dọc đường là rãnh 

hình thang. Do kinh phí hạn chế nên chỉ bố trí thiết kế được phần mặt đường bê 

tông và các vị trí có độ dọc đường lớn thiết kế rãnh bê tông, còn lại là rãnh đất 

và các vị trí nền đắp không thiết kế rãnh thoát. Khi công trình bàn giao đưa vào 

sử dụng do các hộ dân đã đắp đất lấn chiếm hành lang giao thông, làm chặn 

dòng chảy hệ thống thoát nước dọc đường. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã 

Tu Vũ yêu cầu các hộ dân đắp đất lấn chiếm hành lang đường hoàn trả lại mặt 

bằng hiện trạng đảm bảo thoát nước dọc đường. Đến nay đã đảm bảo việc tiêu, 

thoát nước cho tuyến đường nêu trên. 

- Vuốt nối 5 điểm tuyến giao thông kết nối QL32 với QL70B của tỉnh 

Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình đoạn qua địa bàn xã để đảm bảo an toàn cho 

người tham gia giao thông. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

phối hợp với UBND xã Tu Vũ kiếm tra các vị trí nút giao đường dân sinh với 

tuyến đường giao thông kết nối QL32 với QL70B của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hoà 

Bình, đến thời điểm hiện tại các nút giao lối rẽ đã được cứng hóa đảm bảo an 

toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 
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2. Cử tri xã Hoàng Xá đề nghị nâng cấp tuyến đường từ khu 18 đi khu 

20 do đã xuống cấp (Tuyến đường liên xã từ Hoàng Xá đi xã Cự Đồng, huyện 

Thanh Sơn). 

Về nội dung này, UBND huyện đã có Tờ trình số 523/TTr-UBND ngày 

26/3/2021 gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng công trình; cụ thể bổ sung nhánh 3: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối 

đường tỉnh 317C đi Quốc lộ 70B (đoạn từ xã Hoàng Xá đi xã Cự Đồng, huyện 

Thanh Sơn). Quy mô: Chiều dài: 3.100m; chiều rộng nền 6m; chiều rộng mặt 

5m; kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm; hệ thống thoát 

nước thiết kế đồng bộ với cấp công trình. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao sở 

KH&ĐT chủ trì tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ ngã 

Tư Thủy Trạm đi xã Hoàng Xá do đã xuống cấp  

  UBND huyện Thanh Thủy đã ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu 

số 01: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thủy sản 

đoạn từ nhà ông Cận đi cầu Thanh Niên, xã Hoàng Xá. Trong đó có tuyến đường 

từ ngã Tư Thủy Trạm đi xã Hoàng Xá thuộc nhánh 3 của dự án có chiều dài 

L=982,14 m. Chiều rộng mặt đường Bmặt = 5,0m, chiều rộng nền đường: Bnền 

= 6,0m. Hiện tại nhà thầu đang nhận bàn giao mốc để tiến hành thi công. Thời 

gian dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

4. Cử tri xã Bảo Yên đề nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Trạm 

bơm tiêu xã Đoan Hạ đi xã Hoàng Xá (từ khu 3 đi khu 4) để Nhân dân đi lại 

thuận tiện. 

 Liên quan đến nội dung trên, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

2706/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây 

dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Đoan Hạ kết nối đường tỉnh 

317 thuộc địa bàn xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy. Chiều dài tuyến L= 545,27m, 

chiều rộng nền đường Bnền = 6,5m, mặt đường rộng Bmặt = 5,50m. Hiện tại nhà 

thầu đang nhận bàn giao mốc để tiến hành thi công. Thời gian dự kiến hoàn 

thành trong quý 4 năm 2021. 

 5. Cử tri xã Đồng Trung đề nghị lắp đặt thêm biển cảnh báo, gờ sơn 

giảm tốc tuyến đường từ cầu Đồng Quang đi Cụm Công nghiệp Hoàng Xá. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao cho Ban ATGT huyện phối hợp 

với đơn vị quản lý đường bộ tiến hành sơn và lắp đặt gờ giảm tốc tại một số ngã 

tư, ngã năm ở một số tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, 

trong đó có tuyến đường từ cầu Đồng Quang đi Cụm Công nghiệp Hoàng Xá. 
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II. Các nội dung thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(05 ý kiến) 

1. Cử tri xã Hoàng Xá đề nghị UBND huyện Thanh Thủy có ý kiến với 

Xí nghiệp cấp nước sạch tiến hành sửa chữa và đấu nối hệ thống cấp nước 

sạch trên địa bàn xã để đảm bảo sinh hoạt của nhân dân do triển khai thi 

công một số dự án làm hư hỏng không cấp được nước (UBND xã và cử tri đã 

có ý kiến rất nhiều lần nhưng Xí nghiệp cấp nước sạch chưa thực hiện).  

Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy phối hợp với Chi cục 

Thủy lợi tỉnh Phú Thọ và UBND Hoàng Xá làm việc với Công ty Cổ phần Cấp 

nước Phú Thọ (Xí nghiệp cấp nước Trung Nghĩa) tiến hành rà soát, thống kê các 

điểm hư hỏng và có giải pháp sớm khắc phục hư hỏng để cung cấp nước sạch cho 

Nhân dân đảm bảo kịp thời phục vụ đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Hiện 

nay đơn vị đang thực hiện. 

2. Cử tri xã Hoàng Xá, Bảo Yên đề nghị nâng cấp, tu sửa hệ thống kênh 

mương cấp 2 để phục vụ sản xuất vì hiện nay đã xuống cấp. 

UBND huyện đã báo cáo và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số: 

2597/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 điều chỉnh tiểu dự án Hợp phần 2: Cải thiện 

hệ thống thủy lợi huyện Tam Nông, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án 

thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Phú Thọ do Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư. Dự án đã khởi công từ tháng 

3/2021 dự kiến hoàn thành trong năm 2021, trong đó:  

- Xã Hoàng Xá gồm: Tuyến kênh Đồng Nâu có trị giá 824.633.457 đồng; 

Tuyến kênh Vai Trát có trị giá 5.430.366.983 đồng.  

- Xã Bảo Yên gồm: Tuyến kênh Kênh Viễn Lãm có trị giá 468.009.702 

đồng; Tuyến kênh Đồng Trang có trị giá 2.009.417.469 đồng; Tuyến kênh Cống 

Cầu có trị giá 394.858.432 đồng; Tuyến kênh Bờ Đắp có trị giá 368.512.800 

đồng; Tuyến kênh Gò Bói có trị giá 199.299.347 đồng; Tuyến kênh Trạm điện 

K4 có trị giá 377.437.987 đồng. 

3. Cử tri xã Tu Vũ đề nghị nạo vét ngòi Tu Vũ để đảm bảo tiêu thoát 

nước, không gây ngập úng diện tích trồng rau của nhân dân.  

Để đảm bảo tiêu thoát nước, không gây ngập úng phục vụ sản xuất nông 

nghiệp của nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tu Vũ phát dọn hai bên 

bờ ngòi, thanh thải vật cản gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của ngòi. 

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 579/UBND-TCKH ngày 8/4/2021 

về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kè 

ngòi Ta xã Tu Vũ. Yêu cầu UBND xã Tu Vũ phối hợp với các phòng liên quan 

thực hiện dự án theo đúng tiến độ và đảm bảo tiêu thoát nước không gây ảnh 

hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Nhân dân địa phương. 
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4. Cử tri xã Đồng Trung đề nghị: 

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc tiêu úng nước tại Vườn Vua để không 

làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân 

Liên quan đến nội dung này, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 

646/UBND-NN ngày 20/4/2021 yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú 

Thọ chủ động phát quang cây cối; giải tỏa hành lang, vật cản; nạo vét, khơi 

thông lòng kênh; khắc phục tình trạng xây dựng, san lấp mặt bằng gây tắc nghẽn 

dòng chảy ngòi tiêu qua khu vực của công ty. 

 Đến nay, không còn tình trạng ngập úng xảy ra, đảm bảo tiêu thoát nước 

phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. 

 - Đề nghị cho tu sửa tuyến mương JBIC đoạn qua khu 12 đã bị hỏng: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Thủy nông 

Thanh Thủy tiến hành tu sửa tuyến mương trên trước khi vào phục vụ sản xuất 

vụ Chiêm Xuân năm 2020-2021, đến nay đã tu sửa xong.  

5. Cử tri thị trấn Thanh Thủy đề nghị sửa chữa, nạo vét Suối Hàng 

đoạn giáp danh giữa thôn Thanh Lâm, khu 1 thị trấn Thanh Thủy với xóm 

Phù Lao, xã Sơn Thủy. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã có Văn bản số 177/UBND-NN 

ngày 02/02/2021 chỉ đạo các xã Bảo Yên, Sơn Thủy và thị trấn Thanh Thủy tổ 

chức nạo vét, cải tạo, khơi thông dòng chảy để phục vụ sản xuất. 

Yêu cầu UBND Thị trấn Thanh Thủy và UBND các xã Sơn Thủy, Bảo Yên 

tuyên truyền để các hộ dân không làm nhà, làm lán để chăn nuôi vịt và đánh bắt 

thủy sản trên bờ và lòng ngòi. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn 

biến sạt lở của dòng suối đặc biệt trong mùa mưa lũ để phát quang hành lang, 

thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và PCTT và không tác động xấu đến các công trình khác. 

III. Các nội dung về lĩnh vực Tài chính: (03 ý kiến) 

1. Cử tri xã Tu Vũ đề nghị hỗ trợ tiền điện cho Hợp tác xã rau an toàn 

bơm nước tưới.  

Hợp tác xã rau an toàn xã Tu Vũ được thành lập và hoạt động theo quy 

định của Luật Hợp tác xã năm 2012, tự hạch toán kinh doanh theo quy định của 

pháp luật. Tuy nhiên, do thiết kế đầu tư xây dựng riêng 1 trạm biến áp để phục 

vụ hoạt động bơm nước tưới, tiêu của Hợp tác xã; nhưng do quá trình sử dụng 

không hết công xuất của Trạm biến áp, hàng tháng Hợp tác xã phải thanh toán 

khoản chi phí “non tải” của trạm biến áp.  
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Hiện nay ngân sách huyện còn gặp nhiều khó khăn, chưa bố trí nguồn để 

hỗ trợ nội dung này. UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn 

thiện thủ tục bàn giao Trạm biến áp sang Điện lực Thanh Thủy quản lý, khai 

thác; sau khi bàn giao xong Hợp tác xã rau Tu Vũ sẽ trở thành khách hàng của 

Điện lực Thanh Thủy và chỉ thanh toán chi phí theo lượng điện năng tiêu thụ.  

2. Cử tri xã Hoàng Xá đề nghị đầu tư xây mới các phòng học của 

trường Tiểu học Hoàng Xá 1. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã quyết định đầu tư xây mới 01 nhà 

lớp học 3 tầng, 12 phòng học hiện đại tại Trường tiểu học Hoàng Xá 1. Đến nay 

công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 2 năm 2021 đảm bảo 

đủ phòng học theo quy định. 

3. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị nâng cấp xây dựng trường Mầm non Sơn 

Ca để đạt trường chuẩn Quốc gia; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Tiểu 

học Sơn Thủy 1. 

- Đối với trường Mầm non Sơn Ca: Do diện tích đất hiện có của nhà 

trường không đảm bảo đủ tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia và 

không còn mặt bằng đất để xây dựng các hạng mục phụ trợ. UBND huyện đã 

giao UBND xã Sơn Thủy và trường Mầm non Sơn Ca nghiên cứu, đề xuất 

phương án khắc phục tình trạng trên để phấn đấu xây dựng trường Mầm non 

Sơn Ca đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2021-2025.  

- Đối với trường Tiểu học Sơn Thuỷ 1: UBND huyện đã có văn bản đồng 

ý chủ trương giao UBND xã Sơn Thuỷ làm chủ đầu tư xây dựng nhà lớp học 3 

tầng, 12 phòng học bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động 

hợp pháp khác. Tuy nhiên, do ngân sách của huyện còn hạn hẹp nên chưa bố trí 

được nguồn vốn để đầu tư XD công trình. Để có cơ sở triển khai thực hiện dự án 

UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng 

công trình trên. Khi được UBND tỉnh bố trí nguồn vốn, UBND huyện sẽ chỉ đạo 

các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện dự án để đảm bảo các điều kiện dạy 

và học của giáo viên và học sinh nhà trường.  

IV. Các nội dung thuộc lĩnh vực công thương, điện năng (03 ý kiến) 

1. Cử tri xã Tu Vũ đề nghị kéo dài đường dây điện hạ thế cho Nhân dân 

khu 19 để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

Tại khu vực này có 02 nhánh rẽ xương cá tại cột số 10 và cột số 15 TBA 

Phượng Mao 4. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Thanh 

Thủy khảo sát và lập phương án dựng cột và kéo đường dây đáp ứng nhu cầu sử 

dụng điện của nhân dân và đã thực hiện xong cuối năm 2020. 
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2. Cử tri xã Đồng Trung đề nghị đầu tư xây dựng thêm Trạm biến áp 

các khu 9, 12 và 17 do điện yếu thường xuyên quá tải, ảnh hưởng đến sản 

xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân; di rời cột đường điện hạ thế tại khu 

10 và khu 11 vì hiện nay đường giao thông đã được mở rộng do đó cột điện 

nằm trong lòng đường gây mất ATGT. 

- Về đầu tư xây dựng thêm Trạm biến áp các khu 9, 12 và 17:  

+ Tại khu 9 xã Đồng Trung: UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Thanh 

Thủy khảo sát và nâng cấp đường dây từ 1 pha 2 dây lên 3 pha 4 dây. Sau khi 

nâng cấp đường dây, điện áp tại khu 9 đã được cải thiện, không còn tình trạng 

điện yếu, quá tải như trước, đáp úng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt 

của nhân dân.  

+ Tại khu 12 xã Đồng Trung (thuộc khu Đoan Thượng, xã Đông Luận 

cũ): Sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn xã Đông Luận năm 2019, Điện 

lực đã khảo sát xây dựng xin đầu tư 04 TBA Đồng Luận 6,7,8,9 tuy nhiên khi 

đưa vào đầu tư do nguồn vốn chông quá tải năm 2020 bị hạn chế nên chỉ xây 

dựng được 03 TBA 6,7,8. Còn 01 TBA số 9 thuộc  khu 12 xã Đồng Trung (Khu 

Đoan Thượng xã Đồng Luận cũ) đã bị cắt do thiếu nguồn vồn.  

Trước mắt, để đảm bào chất lượng điện cho nhân dân khu 12, Điện lực 

Thanh Thủy đã tiến hành kéo thêm dây từ TBA đến cột số 13B Trạm biến áp 

Đồng Luận 3. Về lâu dài, Điện lực Thanh Thủy sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn 

lực để đầu tư xây dựng Trạm biến áp số 9 đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của 

nhân dân khu 12, xã Đồng Trung. 

+ Tai khu 17 xã Đồng Trung (thuộc khu 5, xã Trung Thịnh cũ) đề nghị 

xây dựng đường điện mới cấp điện khu vực đấu thầu đất tái định cư giáp cụm 

Công nghiệp Hoàng Xá: Nội dung nay, Điện lực Thanh Thủy đã lập phương án 

xin đầu tư và trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt; sau khi được phê duyệt, 

Điện lực Thanh Thủy sẽ tiến hành đầu tư theo quy định.   

- Về đề nghị di dời cột điện hạ thế tại khu 10 và khu 11: Số cột điện này 

Điện lực đã lập kế hoạch xin kinh phí để di chuyển nhưng do nguồn vốn sửa 

chữa thường xuyên năm 2021 chưa được bố trí, nên chưa thực hiện di chuyển 

các cột điện trên được. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo 

Điện lực thực hiện trong thời gian tới. 

 3. Cử tri xã Đào Xá đề nghị kéo đường dây để các hộ dân tại khu 7 và 

khu 17 được mua điện trực tiếp của ngành điện vì hiện nay điện sinh hoạt 

của một số hộ dân đang sử dụng theo nhóm hộ, không được mua điện trực 

tiếp của ngành điện. 

Về nội dung nay, Điện lực Thanh thủy đã có văn bản thông báo đến các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện đề nghị các hộ có nhu cầu tách hộ sử dụng đồng 

hồ công tơ điện riêng đến Điện lực làm thủ tục để được mua điện trực tiếp 

không qua nhóm hộ. Đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo để các hộ dân có 

nhu cầu biết và liên hệ với ngành điện. 
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V. Đối với các kiến nghị về đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng: (03 ý kiến) 

1. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị mở rộng và nâng cấp tuyến đường vào 

trường Mầm non Sơn Thủy (hiện nay chỉ rộng có 2,5 m với chiều dài 400m); đề 

nghị xây mới hệ thống mương Suối Bồi từ đập suối Hai đi xã Hoàng Xá để tưới 

tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

2. Cử tri xã Tu Vũ, xã Đồng Trung đề nghị lắp đặt thêm hệ thống đèn 

chiếu sáng tuyến đường 317 đoạn từ Đồng Trung đi xã Tu Vũ và tuyến đường từ 

cầu Đồng Quang đi Cụm Công nghiệp Hoàng Xá. 

3. Cử tri xã Hoàng Xá đề nghị đầu tư xây mới các phòng học của trường 

Mầm non Hoàng Xá, trường Mầm non Hoa Mai vì hiện nay đang thiếu phòng học. 

Đối với 03 kiến nghị nêu trên, UBND huyện đã có văn bản báo cáo 

UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh về việc đầu tư nâng cấp các hạng mục để 

đảm bảo an toàn và mỹ quan chung. Tuy nhiên, do điều kiện về nguồn lực của 

tỉnh, của huyện còn khó khăn nên việc đầu tư cần phải có lộ trình về thứ tự ưu 

tiên giữa các địa phương, cũng như sự cấp bách của từng dự án. 

UBND huyện trân trọng tiếp thu các kiến nghị của cử tri và sẽ tích cực 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm triển khai trong thời gian tới. 

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các 

cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện, UBND 

huyện trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- TTHU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 
- CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

      
Dương Quốc Lâm 
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