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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

 trước và sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng Nhân dân huyện khóa XX 
 

          

Sau ký họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XX; UBND huyện đã nhận được 

20 ý kiến kiến nghị của cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện do Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Thanh Thủy tổng hợp từ các cuộc tiếp xúc cử tri của đại 

biểu HĐND tỉnh, huyện, xã chuyển đến. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn 

đề được Nhân dân quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Nhân 

dân trong huyện. Sau khi xem xét các ý kiến, kiến nghị, UBND huyện nhận thấy 

những ý kiến của cử tri đều chính đáng, mang tính xây dựng, đặc biệt là nâng cao 

tính pháp quyền trong xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. UBND huyện 

đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ các nội dung cử tri quan tâm và 

nêu vấn đề; bên cạnh đó đã kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời 

đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, kết quả cụ thể như sau:   

I. Nhóm các ý kiến thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 04 ý kiến 

1. Cử tri các xã: Tu Vũ, Đồng Trung, Đoan Hạ và Xuân Lộc: Đề nghị 

UBND huyện kiến nghị với UBND tỉnh dừng cấp phép khai thác cát cho các 

doanh nghiệp khai thác cát khi hết thời hạn giấy phép để không gây sạt lở 

bờ sông, nguy hiểm đến tài sản, tính mạng và đời sống của Nhân dân trên 

địa bàn.  

Tại các buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn các xã: Tu Vũ, Đồng Trung, 

Đoan Hạ, Xuân Lộc và các buổi làm việc trực tiếp với các xã, các khu dân cư 

cũng như quá trình nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện và phản 

ánh của báo chí cũng như dư luận. UBND huyện đã nhận được rất nhiều ý kiến 

đề nghị tạm dừng không cấp phép khai thác cát đối với các đơn vị: Công ty 

TNHH Hồng Lô tại xã Tu Vũ, Công ty Phùng Hải và Thành Công tại xã Đồng 

Trung, Công ty TNHH Quý Viên tại xã Đoan Hạ, Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại và dịch vụ Phú Đức tại xã Xuân Lộc vì lý do khai thác cát làm sạt lở 

bờ sông, ảnh hưởng đến sản xuất rau màu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nhà, các công 

trình giao thông của Nhân dân; quá trình khai thác có thời điểm một số doanh 

nghiệp vi phạm về số lượng tàu khai thác vượt quá quy định, khai thác ngoài chỉ 

giới, thời gian khai thác tạo tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân.  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng TNMT, phòng 

Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan rà 

soát toàn bộ hồ sơ, phạm vi, ranh giới được giao cho các doanh nghiệp khai thác 

để kiểm tra việc thực hiện. Thành lập các Tổ giám sát cộng đồng do đồng chí 
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PCT UBND xã làm Tổ trưởng thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc khai thác 

của các đơn vị; đồng thời giao Công an huyện thường xuyên kiểm tra việc chấp 

hành của các đơn vị. Kết quả trong 2 năm 2020 và 2021, Công an huyện đã phát 

hiện, xử lý 09 vụ vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát, bắt giữ 06 tàu 

cát vi phạm, tịch thu bán đấu giá 02 tàu cát với số tiền 428.569.610 đồng, xử 

phạt: 621.219.610 đồng; hiện nay đang tạm giữ 04 tàu khai thác trái phép để xử 

lý theo quy định của pháp luật.  

UBND huyện đã kịp thời kiến nghị thực trạng hoạt động khai thác cát tại 

các địa phương với UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Phú 

Thọ ban hành Văn bản số 3834/UBND-KTN yêu cầu tạm dừng hoạt động khai 

thác cát trên tuyến Sông Đà kể từ ngày 28/9/2021 để các cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, đánh giá. Sau khi được các sở, ngành thẩm định, đánh giá theo quy 

định của Luật Khoáng Sản, Luật Đê điều, UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp 

lập lập lại hồ sơ, đăng ký lại số lượng phương tiện khai thác, gắn biển tên doanh 

nghiệp trên phương tiện khai thác, gắn hệ thống định vị phương tiện khai thác; 

ký cam kết thực hiện khai thác đúng quy định (đúng ranh giới cho phép, đúng 

thời gian quy định, đúng số lượng phương tiện….); lập bản đồ hiện trạng mỏ; 

lắp định vị GPS vào các phương tiện khai thác để giám sát. Nếu các đơn vị 

không chấp hành sẽ không được phép khai thác, hoặc thu hồi giấy phép nếu tiếp 

tục vi phạm. 

Như vậy, việc có thời điểm cử tri bức xúc với một số đơn vị khai thác cát 

không đúng phạm vi, chỉ giới và thời gian khai thác là có cơ sở. Thời gian tới, 

Huyện ủy, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện, các cơ quan 

chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, trường hợp phát 

hiện các doanh nghiệp tái phạm sẽ đề nghị UBND tỉnh thu hồi ngay giấy phép 

theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, việc khai thác cát cũng chính là để xây dựng cơ 

sở vật chất, trường lớp học, các công trình phúc lợi xã hội và nhà ở của Nhân 

dân do vậy đề nghị cử tri cùng quan tâm, cùng giám sát, chia sẻ để công tác 

quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện ngày một tốt hơn. 

2. Cử tri các xã Tân Phương, Thạch Đồng, Đào Xá: Đề nghị quan tâm 

kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai; chỉ đạo giải quyết dứt điểm Dự 

án cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngày 08/7/2021 UBND huyện đã phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tại huyện Thanh Thủy để làm rõ 

các nội dung thực hiện hoàn thành việc kê khai, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và lập 

hồ sơ kiểm tra nghiệm thu, thanh lý đối với 13 xã (09 xã sau sáp nhập) đã hoàn 

thành công tác đo đạc bản đồ địa chính, hiện đang thực hiện cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất gồm: Tu Vũ, Đồng Trung, Hoàng Xá, Sơn Thủy, Đoan Hạ, Bảo 

Yên, Tân Phương, Đào Xá, Xuân Lộc. Tại buổi làm việc, UBND huyện và Sở Tài 

nguyên - Môi trường yêu cầu các đơn vị tư vấn phối hợp với UBND các xã, phòng 
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TNMT tiến hành kê khai đăng ký 100% các thửa đất, hoàn thiện hồ sơ liên quan 

theo nội dung Văn bản chỉ đạo số 1606/UBND-KTN ngày 23/4/2021 của UBND 

tỉnh Phú Thọ. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Thanh Thủy và các xã vẫn 

chưa nhận được bất cứ sự phối hợp hay trao đổi thông tin nào của các đơn vị tư vấn. 

Trước tình hình trên, UBND huyện đã có Văn bản số 1372/UBND-TNMT ngày 

13/8/2021 báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) để đôn đốc đơn vị tư 

vấn thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3. Cử tri xã Đào Xá đề nghị UBND huyện kiến nghị với UBND tỉnh 

xem xét, giải quyết Dự án của Công ty Na Son hiện nay không hoạt động 

gây lãng phí đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc canh tác, sử dụng đất của 

nhiều hộ dân có diện tích đất liền kề.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện có văn bản báo cáo UBND tỉnh và 

ngày 24/8/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 3768/UBND-KTN giao Sở TNMT 

chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường 

của dự án. Hiện tại theo hồ sơ, số liệu rà soát, Công ty đã ứng ra chi trả 2,17 tỷ 

đồng để bồi thường đất đai và cây cối, hoa màu cho 81 hộ dân có quỹ đất 1 và 

quỹ đất 2 của UBND xã với diện tích khoảng 4,87 ha nằm trong phạm vi thu 

hồi, giao đất. Công ty đã đầu tư xây dựng 01 nhà xưởng sản xuất với diện tích 

khoảng gần 3.000 m2
 và 01 trạm điện.   

Căn cứ kết quả rà soát và các quy định pháp luật hiện hành, ngày 

15/10/2021 Sở TNMT ban hành Văn bản số 2871/TNMT-Ttra trả lời Công ty 

Na son, trong đó xác định tiếp tục rà soát hồ sơ bồi thường để bàn giao phần mặt 

bằng sạch báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo việc thực hiện dự án. 

UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Sở TNMT yêu cầu Công ty Nason 

thực hiện trong thời gian tới. 

4. Cử tri khu 7, xã Tân Phương đề nghị UBND huyện chỉ đạo các 

ngành chức năng giải quyết dứt điểm việc một số hộ dân trên địa bàn xã 

Đào Xá xây dựng lò đốt gỗ lấy than xả khí đốt ra môi trường ảnh hưởng 

đến sức khỏe và đời sống của Nhân dân. 

Qua kiểm tra, lò đốt than củi tại hộ gia đình ông Tạo - khu 16, xã Đào Xá 

(sau khi thay đổi nay là khu 22, xã Đào Xá) do ông Nguyễn Tiến Long, công 

dân xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn thuê đất của gia đình ông Tạo Vững (đất 

rừng sản xuất) từ năm 2019, diện tích thuê khoảng 1.000m2, quy mô xây dựng 

05 lò đốt than củi. Các lò đốt than này đều không có giấy tờ cấp phép của cơ 

quan có thẩm quyền, không có hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.  

Ngày 16/7/2021, UBND huyện ban hành Văn bản số 1174/UBND-TNMT 

về việc giao UBND các xã, thị trấn rà soát, lập biên bản vi phạm đối với các lò 
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đốt than củi làm cơ sở xử lý vi phạm. Ngày 28/7/2021, UBND xã Đào Xá kiểm 

tra và có Báo cáo số 79/BC-UBND về việc lò đốt than vẫn tiếp tục hoạt động và 

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1269/UBND-TNMT ngày 29/7/2021 giao 

Công an huyện kiểm tra, xử lý yêu cầu dừng hoạt động và tháo dỡ các lò đốt 

than củi trái phép của hộ ông Nguyễn Tiến Long. Tuy nhiên, đến nay hộ ông 

Long chưa chấp hành. Trước tình hình trên, ngày 09/12/2021, UBND huyện đã 

giao Công an huyện phối hợp phòng TNMT, UBND xã Đào Xá tiến hành lập 

biên bản và xử lý nghiêm theo quy định.  

II. Nhóm các ý kiến thuộc lĩnh vực giao thông - xây dựng: 03 ý kiến 

1. Cử tri xã Hoàng Xá đề nghị cấp xi măng để Nhân dân các khu dân 

cư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp đảm bảo 

duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.  

Hiện nay Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp và trình UBND tỉnh Quyết 

định phân bổ xi măng năm 2021 cho các huyện, thành, thị. Khi UBND tỉnh có 

quyết định phân bổ, UBND huyện sẽ phân bổ xi măng cho các xã, thị trấn để 

triển khai thực hiện.   

2. Cử tri xã Thạch Đồng đề nghị UBND huyện kiến nghị với UBND 

tỉnh xem xét, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp tuyến đường TL316 đi qua xã 

hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho phương tiện và 

người tham gia giao thông 

 UBND huyện đã đề nghị Sở Giao thông vận tải Phú Thọ một số nội dung 

liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.316 đoạn qua địa phận 

huyện Thanh Thủy và đã được Sở Giao thông vận tải chấp thuận đề xuất lập Báo 

cáo chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa tuyến đường tỉnh 316 để đảm bảo an 

toàn giao thông báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Cử tri xã Xuân Lộc đề nghị cải tạo tuyến đường huyện 316G đoạn đi 

qua trường Mầm Non và cống Đầm Xuân Dương do các xe ô tô trọng tải lớn 

chạy qua gây sụt lún mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh và ngày 

22/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình trạng hư hỏng một số tuyến 

đường giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các 

huyện Thanh Thủy, Tam Nông. Thực hiện Thông báo kết luận số 883/TB-VP, 

ngày 28/10/2021, UBND huyện đã chỉ đạo hạn chế các phương tiện tham gia 

giao thông tuyến đường huyện Xuân Lộc-Thượng Nông, chỉ đạo tổ chức lắp đặt 

biển báo cụ thể: Hạn chế tải trọng 7 tấn; Khổ giới hạn chiều cao tối đa 3,5m; 

Chiều dài xe tối đa 9m trên tuyến đường; Thời gian thực hiện kể từ 6h00 ngày 

29/10/2021 để  đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường trên (tại Văn bản số: 

1866/UBND-KT&HT). 

Tuyến đường trên được UBND huyện ban hành Quyết định số: 

3493/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:  

Cải tạo, nâng cấp đường huyện thuộc địa bàn xã Xuân Lộc và đưa vào kế 
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hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp năm 2021. Do nguồn vốn còn khó khăn nên dự 

án trên chưa được triển khai; khi bố trí được nguồn vốn UBND huyện sẽ cho 

triển khai theo kế hoạch. Để khắc phục và đảm bảo an toàn giao thông trên 

tuyến đường, trước mắt UBND huyện yêu cầu UBND xã Xuân Lộc bố trí kinh 

phí và huy động các nguồn xã hội hóa tổ chức san lấp ổ gà để đảm bảo an toàn 

giao thông trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo công an xã thường xuyên theo dõi 

tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng cho phép đi qua để kịp thời xử lý hoặc báo 

cáo cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định. Tăng 

cường công tác giám sát cộng đồng trong việc tuân thủ các quy định về trọng 

tải và khổ giới hạn. Kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý khi có 

trường hợp xe quá khổ, quả tải cố tình vi phạm làm hư hỏng và gây mất an toàn 

đối với Nhân dân khi tham gia giao thông. 

III. Nhóm các ý kiến thuộc lĩnh vực Tài chính, cơ chế, chính sách: 05 

ý kiến 

1. Cử tri xã Đồng Trung đề nghị giao trụ sở UBND xã Trung Nghĩa, 

Trung Thịnh cũ cho UBND xã quản lý và sử dụng để làm nơi sinh hoạt 

cộng đồng theo cụm dân cư.  

Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ 

quan, đơn vị thuộc huyện Thanh Thuỷ, trong đó trụ sở của UBND xã Trung 

Nghĩa và Trung Thịnh cũ được xử lý theo hướng “Giữ lại tiếp tục sử dụng”, đơn 

vị được giao quản lý, sử dụng tài sản là UBND xã Đồng Trung. UBND huyện 

yêu cầu UBND xã Đồng Trung có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, 

có hiệu quả theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, các văn bản quy 

định chi tiết thi hành Luật và Quyết định của UBND tỉnh.  

2. Cử tri xã Xuân Lộc đề nghị hỗ trợ kinh phí để xây mới 10 phòng 

học của Trường Tiểu học do thiếu phòng học và có 6 phòng học nhà cấp 4 

hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm trong quá trình dạy và 

học của thầy cô giáo và học sinh nhà trường; Cử tri xã Đào Xá đề nghị 

UBND huyện đầu tư xây dựng các phòng học, nhà điều hành, khuôn viên 

của Trường Mầm non, tiểu học Đào Xá 1, Đào Xá 2 để công nhận trường 

chuẩn Quốc gia. 

Những năm qua, UBND huyện đã tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây 

dựng, củng cố, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học để đảm bảo các 

điều kiện tổ chức dạy học, giáo dục học sinh của các nhà trường. Tuy nhiên, quy 

mô trường và lớp học ngày càng tăng theo sự phát triển của dân số nên một số 

trường học đã và đang phát sinh nhu cầu xây dựng bổ sung phòng học và các 

công trình phụ trợ để đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 

mới, trong đó có các trường học trên địa bàn các xã Xuân Lộc, Đào Xá.  

Để đảm bảo công tác dạy và học của các trường học trên địa bàn, UBND 

huyện đã có kế hoạch từng bước khắc phục, cụ thể: 
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- Đối với Trường Tiểu học xã Xuân Lộc: Năm 2021 UBND huyện đã có 

văn bản đồng ý cho UBND xã Xuân Lộc làm chủ đầu tư xây dựng mới 08 phòng 

học; cải tạo, sửa chữa nhà lớp học cũ thành nhà điều hành; sửa chữa nhà lớp học 

bộ môn và các công trình phụ trợ khác tổng giá trị công trình được phê duyệt 

trên 8 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp 

pháp khác. Hiện chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục theo quy định để triển khai 

xây dựng. Trong khi chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, 

UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Xuân Lộc sử dụng ngân sách xã và các 

nguồn huy động hợp pháp khác để sửa chữa các phòng học đã xuống cấp để đảm 

bảo an toàn trong quá trình sử dụng. 

- Đối với xã Đào Xá: UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây 

dựng nhà điều hành cho trường tiểu học Đào Xá 2 và hệ thống tường rào bao 

quanh toàn bộ khu vực Trường Mầm non Đào Xá bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các công trình trên đang trong 

giai đoạn lựa chọn nhà thầu để triển khai xây dựng. UBND xã Đào Xá cũng 

đang triển khai xây dựng 10 lớp học mới cho trường Mầm non Đào Xá. Do ngân 

sách của huyện còn khó khăn nên chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây 

dựng đủ các công trình theo ý kiến kiến nghị của cử tri.  

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh 

phí để xây dựng các công trình nêu trên. Khi được UBND tỉnh bố trí nguồn vốn, 

UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện để đảm bảo các điều 

kiện dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường.  

3. Hội LHPN huyện đề nghị lồng ghép chức danh y tế thôn bản với 

Chi hội trưởng Hội phụ nữ ở khu dân cư.  

Việc lồng lồng ghép chức danh nhân viên y tế khu dân cư với các tổ chức 

chính trị - xã hội ở khu dân cư thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định. Do 

vậy UBND huyện đã có ý kiến với Tổ đại biểu HĐND tỉnh để kiến nghị với 

HĐND tỉnh theo quy định. 

4. Cử tri xã Tu Vũ đề nghị không sáp nhập trạm y tế xã do là xã miền 

núi, địa bàn rộng nên khó khăn cho người dân trong việc đi lại khám chữa 

bệnh ban đầu, nhất là với người già và trẻ nhỏ.  

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc sắp xếp các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ; Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về việc 

thành lập các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại các 

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ. Đến nay, huyện Thanh Thủy đã thực hiện xong việc sắp xếp 

các Trạm y tế trên địa bàn theo hướng đồng bộ với bộ máy chính quyền ở cơ sở 

và đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  
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Về kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp thu và kiến nghị với Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thanh Thủy để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

5. Cử tri xã Tu Vũ đề nghị UBND huyện cho làm mái che khu vực sân 

của Nghĩa trang Mặt trận Tu Vũ để đảm bảo các hoạt động tri ân hàng năm 

Năm 2014, UBND tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Mặt trận Tu Vũ tại Quyết định số 

700/QĐ-UBND ngày 31/3/2014. Tuy nhiên do điều kiện hạn chế về nguồn lực 

nên chưa bố trí được hạng mục nêu trên mà phải tập trung nguồn lực cho các nội 

dung khác trên địa bàn cấp thiết hơn.  

IV. Nhóm các ý kiến thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: 03 ý kiến 

1. Cử tri xã Tu Vũ: Đề nghị UBND huyện kiến nghị với UBND tỉnh 

chỉ đạo chủ đầu tư dự án cấp nước sạch do Sở Nông nghiệp và PTTN tỉnh 

Phú Thọ làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành dự án bàn giao đưa vào 

sử dụng để cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của 

người dân trên địa bàn.Vì dự án đã được triển khai thực hiện từ năm 2018, 

theo kế hoạch đến hết năm 2020 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến 

nay vẫn chưa hoàn thành. 

Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt Trung Nghĩa được 

UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số: 3005/QĐ-UBND ngày 

26/9/2011 và được điều chỉnh tại Quyết định số: 2267/QĐ-UBND ngày 

18/9/20215. Dự án do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư với mục tiêu đảm 

bảo cấp nước sinh hoạt cho 39.619 hộ dân tại các xã Trung Nghĩa, Đồng Luận, 

Trung Thịnh (cũ), Hoàng Xá, Đoan Hạ, Bảo Yên, Phượng Mao, Yến Mao, Tu Vũ 

(cũ) để từng bước cải thiện chất lượng nước sinh hoạt phục vụ đời sống Nhân dân 

đồng thời góp phần phát triển kinh tế, xã hội của vùng dự án. Dự án được chia làm 

2 giai đoạn: 

- Giai đoạn I: Dự án đi vào vận hành, sử dụng từ tháng 5/2017, phục vụ 

cấp nước sinh hoạt cho các xã: Trung Nghĩa, Đồng Luận, Trung Thịnh (cũ) nay 

là xã Đồng Trung, Hoàng Xá, Đoan Hạ, Bảo Yên.  

- Giai đoạn II: Dự án triển khai thực hiện trong 2 năm (từ năm 2018), đến 

năm 2020 dự án hoàn thành nhằm cung cấp nước cho các xã Phượng Mao, Yến 

Mao, Tu Vũ (cũ) nay là xã Tu Vũ (mới).  

Đến nay, toàn bộ dự án trên đã hoàn thành, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đang phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục để bàn giao 

công trình cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ quản 

lý, vận hành, khai thác và cung cấp nước sinh hoạt phục vụ nước Nhân dân đảm 

bảo đúng quy định.  
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2. Cử tri xã Hoàng Xá, Sơn Thủy đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh 

phí để thực hiện các mô hình kinh tế nông nghiệp và nâng cao chất lượng 

hoạt động của các làng nghề trên địa bàn.  

a) Về đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện các mô hình kinh tế nông 

nghiệp: Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND 

tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. UBND 

huyện đã tham mưu BCH Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU 

ngày 29/4/2021 về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng 

dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thực hiện các dự án, mô 

hình các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp-chăn nuôi, thủy sản có hiệu quả tích 

cực được triển khai như: Mô hình trồng lúa hàng hóa chất lượng cao tại các xã 

Bảo Yên, Đoan Hạ... với tổng diện tích trên 160ha; Mô hình cá sông trong ao; Mô 

hình chăn nuôi bò 3B; Mô hình chăn nuôi thỏ NEWZILAND; Mô hình trồng cây 

ăn quả; Mô hình nhà lưới trồng dưa Kim Long tại xã Đồng Trung với diện tích 

hơn 2.000m2; Mô hình nhà lưới với diện tích 2.100m2 và mô hình thâm canh dưa 

lê, dưa Hàn Quốc với diện tích trên 20ha tại xã Xuân Lộc; ngoài ra còn một số mô 

hình như thâm canh cây bơ, cây Chà là, cây ăn quả... từng bước khẳng định được 

hiệu quả, có giá trị giá trị kinh tế cao tại các xã, thị trấn. 

UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND xã Hoàng Xá, Sơn Thủy khẩn 

trương xây dựng kế hoạch theo các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 

29/4/2021 và Kế hoạch số 998/KH-UBND ngày 18/6/2021; đồng thời, tăng cường 

công tác tuyên truyền để Nhân dân, các thành phần kinh tế tham gia và đăng ký 

các mô hình sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm OCOP cụ thể, có tính khả thi 

cao để UBND huyện xem xét bố trí kinh phí, kết hợp với sự hỗ trợ của tỉnh để 

triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

b) Về đề nghị hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng hoạt động của các 

làng nghề trên địa bàn 

Hiện địa bàn huyện có 06 làng nghề, 03 làng có nghề với tình hình sản xuất 

kinh doanh gặp nhiều khó khăn như: Các làng nghề, làng có nghề có nguy cơ mai 

một do sự phát triển của khoa học công nghệ và sự thay đổi thị hiếu của người 

tiêu dùng; do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; khó khăn về nguồn nguyên liệu 

đầu vào, nguồn nhân lực tay nghề cao đều cao tuổi; do ngân sách tỉnh, huyện còn 

khó khăn nên chưa có chính sách riêng để hỗ trợ phát triển làng nghề... 

Các làng nghề được hỗ trợ theo các chính sách đã có của tỉnh và chương 

trình OCOP thông qua các hoạt động như: Tập huấn, bồi dưỡng cho trưởng các 

làng nghề; Hỗ trợ các làng nghề hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội 

chợ kết nối giao thương sản phẩm OCOP và nông sản tại tỉnh Phú Thọ và các 

hội chợ được tổ chức tại các tỉnh, thành phố; Hỗ trợ các làng nghề tham gia 

chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP (hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương 

hiệu, tem nhãn mác...). Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với 
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UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các làng nghề và ban hành các 

chính sách hỗ trợ như: giảm thuế, miễn thuế, chi phí thuê mặt bằng và có giải pháp 

bình ổn giá nguyên vật liệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và hỗ trợ kinh phí để các 

làng nghề khôi phục và phát triển sản xuất. Đồng thời đề nghị các làng nghề, làng 

có nghề chủ động khắc phục khó khăn chủ động đầu ra cho sản phẩm và nâng cao 

năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu thị trường. 

3. Cử tri xã Xuân Lộc phản ánh tuyến mương tiêu xã Thạch Đồng- 

Xuân Lộc được thi công theo dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 (từ xã Thạch 

Đồng đến nhà máy Gạch Đại phúc xã Xuân Lộc) nhưng hiện nay còn 600 

mét từ nhà máy gạch Đại Phúc xuôi mương tiêu khu công nghiệp chưa 

được thi công, từ đó nước từ đầu nguồn đổ về tiêu không kịp gây ngập úng 

toàn bộ khu Áng. Đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư làm nốt đoạn còn lại 

để đảm bảo tiêu thoát nước không làm ngập úng, thiệt hại tài sản và hoa 

màu của Nhân dân 

Tuyến kênh trên có chiều dài 575m là 1 trong 3 tuyến kênh của Dự án: Cải 

tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương xã Tân Phương, Thạch Đồng, Xuân Lộc, 

huyện Thanh Thủy đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số: 3362/QĐ-UBND ngày 31/8/2021. Hiện nay, UBND huyện đã giao Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện hoàn thiện các thủ tục để triển khai 

thi công dự án. 

V. Nhóm các ý kiến thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn giao 

thông: 02 ý kiến 

1. Cử tri khu 4, xã Đồng Trung: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các 

ngành chức năng giải quyết tình trạng hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thăng Long đang thi công xây dựng, xe ô tô trọng tải lớn chở đất và vật 

liệu xây dựng chạy qua các tuyến đường giao thông nông thôn trong khu 

dân cư làm hư hỏng các tuyến đường và gây ô nhiễm môi trường ảnh 

hưởng đến việc đi lại và đời sống của Nhân dân.  

 Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra, 

xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển đất, vật liệu xây dựng vi phạm trật tự 

ATGT; đồng thời yêu cầu đơn vị vận chuyển chấp hành đúng quy định về tải 

trọng đối với phương tiện, thực hiện bịt bạt kín khi trên phương tiện có đất đá, 

vật liệu xây dựng và phải thường xuyên tưới nước từ công trình ra đến đường 

ĐT.317G không để xảy ra tình trạng bụi bẩn, ảnh hưởng đến môi trường và việc 

đi lại của Nhân dân. Đến nay tình trạng trên đã cơ bản được khắc phục. 

2. Cử tri xã Đào Xá: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng 

giải quyết tình trạng nhiều xe trọng tải lớn chở quặng từ mỏ Hùng Vương đi 

qua khu 10, 12, Trường mầm non Họa Mi và Trường Tiểu học Đào Xá 2, làm 

tuyến đường xuống cấp gây nguy hiểm cho các cháu học sinh và tiềm ẩn nguy 

cơ gây tai nạn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiểm tra 

điều kiện tham gia giao thông, kiểm tra tải trọng của các phương tiện. Qua kiểm 
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tra công ty chấp hành tốt quy định về tải trọng cũng như che phủ bạt khi chở 

quặng tham gia giao thông. Tuy nhiên, các phương tiện này đều có kích thước 

và tải trọng lớn nên khi di chuyển trên đường giao thông nông thôn ở các khu 

dân cư số 10 và 12 chiếm đa số diện tích mặt đường, ảnh hưởng đến quá trình đi 

lại của Nhân dân và của học sinh.  

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường 

tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng quá khổ, 

quá tải và kiến nghị với cơ quan chức năng nghiên cứu cắm biển báo “hạn chế 

trọng tải toàn bộ xe” trên tuyến đường trên để đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiên tham gia giao thông. 

VI. Các ý kiến thuộc lĩnh vực công thương, điện năng: 04 ý kiến 

1. Cử tri xã Thạch Đồng đề nghị UBND huyện chỉ đạo bàn giao hệ 

thống điện của Hợp tác xã dịch vụ điện năng cho ngành điện quản lý. Nếu 

trong thời gian chưa bàn giao đề nghị UBND huyện chỉ đạo HTX dịch vụ 

điện năng đầu tư cải tạo nâng cấp đảm bảo chất lượng điện phục vụ cho sản 

xuất, sinh hoạt của người dân vì hiện nay điện quá yếu. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã kiến nghị với UBND tỉnh và 

ngày 20/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận số 864/TB-VP về 

việc thực hiện nhiệm vụ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn đối với Hợp tác xã dịch 

vụ điện năng xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ trong đó giao 

UBND huyện Thanh Thuỷ chỉ đạo khảo sát ý kiến khách hàng sử dụng điện trong 

phạm vi hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ điện năng Thạch Đồng. Yêu cầu Hợp 

tác xã dịch vụ điện năng xã Thạch Đồng xây dựng đề án sản xuất kinh doanh, xây 

dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 5 năm, hàng năm và cam kết đầu tư, chịu trách 

nhiệm đảm bảo chất lượng nguồn cung điện phục vụ nhân dân trình UBND huyện 

phê duyệt để làm căn cứ triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát. Từ 30/10/2021 

đến 10/11/2021, UBND huyện đã có văn bản giao UBND xã Thạch Đồng lấy ý 

kiến cộng đồng dân cư xã Thạch Đồng. Kết quả 93% /tổng số khách hàng dùng 

điện đề nghị HTX bàn giao sang ngành điện quản lý. 

Việc đầu tư lưới điện của HTX dịch vụ điện năng xã Thạch đồng đã được 

UBND huyện chỉ đạo tại văn bản số: 1864/UBND-KT&HT ngày 27/10/2021 về 

việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; 

Văn bản số: 1920/UBND-KT&HT ngày 03/11/2021 về việc đề nghị tham gia ý 

kiến về kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của HTX 

DVĐN xã Thạch Đồng. Hiện tại UBND huyện đang chờ ý kiến của các sở: Công 

Thương, Tài chính, Công ty điện lực Phú Thọ đối với kế hoạch đầu tư phát triển 

lưới điện 5 năm của HTX DVĐN xã Thạch Đồng; khi có ý kiến của các đơn vị 
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UBND huyện sẽ xem xét phê duyệt kế hoạch đầu tư theo quy định để đảm bảo chất 

lượng điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của người dân. 

2. Cử tri xã Tu Vũ phản ánh hiện nay các hộ dân (xã Tu Vũ và xã 

Yến Mao cũ) đang sử dụng hệ thống điện lưới từ Trạm biến áp huyện 

Thanh Sơn song do điện yếu, thường xuyên mất điện và khi cắt điện không 

được thông báo trước đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh và đời sống của Nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành điện 

chuyển đường dây để các hộ dân được sử dụng điện theo hệ thống đường 

dây điện của huyện Thanh Thủy và khắc phục tình trạng điện yếu nêu trên.  

Qua trao đổi với Điện lực Thanh Sơn, trong 10 tháng đầu năm 2021 trên 

địa bàn xã Tu Vũ và Yến Mao (cũ) sử dụng điện từ Trạm biến áp huyện Thanh 

Sơn đã mất điện 10 lần trong đó có 4 lần mất điện do sự cố đột xuất nên không 

được thông báo trước; Các lần mất điện có kế hoạch đã được Điện lực Thanh 

Sơn thông báo đầy đủ đến khách hàng sử dụng điện. Hiện nay ngành điện đang 

nâng cấp đường dây 10KV lộ 971 Trung gian Yến Mao đang cấp điện cho xã Tu 

Vũ, Yến Mao (cũ) lên cấp điện áp 22KV và dùng điện lưới từ Hòa Bình về. 

 Theo Kế hoạch đến cuối năm 2022 đầu năm 2023 thì Nhân dân xã Tu Vũ 

và Yến Mao (cũ) sẽ chuyển về dùng nguồn TBA 110KV Thanh Thủy sau khi có 

TBA 110kV Thanh Thủy đi vào vận hành. 

3. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường 

dây điện từ xóm Thượng Lộc, xã Bảo Yên đi Mỏ Ngọt, xã Sơn Thủy vì hệ 

thống dây điện cũ là dây điện trần, đã bị trùng, gây nguy hiểm và mất an 

toàn cho người dân.  

Đường điện cử tri xã Sơn Thủy nêu trên là đường dây 6KV cấp điện cho 

Mỏ Ngọt thuộc tài sản khách hàng Công ty Cổ phần khoáng sản hóa chất Phú 

Thọ, không thuộc tài sản ngành điện. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBDN huyện đã chỉ 

đạo Công ty Cổ phần khoáng sản hóa chất Phú Thọ căng lại độ võng đường dây 

6KV để đảm bảo an toàn lưới điện. 

3. Cử tri xã Hoàng Xá, Tân Phương, Đào Xá UBND huyện chỉ đạo 

ngành điện khắc phục tình trạng điện yếu, thường xuyên bị mất điện đột 

ngột ở một số khu dân cư trên địa bàn để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt 

của người dân.  

* Đối với lưới điện xã Hoàng Xá: 

Lưới điện hạ áp nông thôn xã Hoàng Xá được bàn giao cho ngành điện 

quản lý từ năm 2019, trong nhiều năm trước khi bàn giao không được nâng cấp, 

cải tạo nên khi Điện lực tiếp nhận đã xuống cấp. Sau khi tiếp nhận, Điện lực đã 

đầu tư xây dựng mới thêm 6 TBA và 20 km đường dây hạ thế, sửa chữa 10km 
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đường dây hạ thế 1 pha 2 dây, thay thế 5500 công tơ các loại; thay mới 2000 

hòm công tơ và 6000m cáp xuống hòm công tơ tổng giá trị cải tạo và nâng cấp 

tính đến tháng 10 năm 2021 gần 30 tỷ đồng.  

Tuy nhiên do lưới điện xã Hoàng Xá rất rộng, trong khi nhu cầu sử dụng 

điện của Nhân dân xã Hoàng Xá ngày càng tăng. Đồng thời, hiện nay còn vướng 

mắc về thủ tục bàn giao hồ sơ nên tại một số vị trí ngành điện ngành điện vẫn 

chưa thể đầu tư ngay được. Thời gian tới, Điện lực tiếp tục xây dựng phương án 

để đầu tư, cải tạo lưới điện hạ thế xã Hoàng Xá để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 

của Nhân dân. 

+ Đối với lưới điện xã Tân Phương: 

Xã Tân Phương có 7 Trạm biến áp, bán kính cấp điện bình quân từ 0,7÷1 

km đảm bảo theo quy định. Những năm gần đây, ngành điện đã đầu tư tương đối 

nhiều cho lưới điện của xã; tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng 

điện ngày càng tăng của Nhân dân. Vẫn còn tình trạng điện yếu xảy ra tại các 

khu 4, 5, 7 và Điện lực Thanh Thủy đã khắc phục tạm thời.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành điện xây dựng phương 

án đầu tư trong năm 2022 và các năm tiếp theo để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt 

của Nhân dân. 

+ Đối với lưới điện xã Đào Xá: 

Xã Đào Xá hiện tại đang có 18 Trạm biến áp, kán kính cấp điện bình quân 

từ 0,8÷1,1 km. Từ khi tiếp nhận lưới điện xã Đào Xá năm 2014 đến nay, ngành 

điện đã đầu tư rất nhiều vào xã Đào Xá từ 03 TBA khi tiếp nhận, xây dựng thêm 

15 TBA; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn 15km đường dây 0,4kV, tổng mức 

đầu tư từ khi tiếp nhận là: 18,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, do địa bàn xã Đào Xá rộng 

nên một số khu vực, hộ dân điện còn yếu với lý do đường dây điện từ công tơ về 

đến các hộ dân dây dẫn tiết nhỏ không đảm bảo tiết diện; một số đoạn dây dẫn 

tài sản nhóm hộ có tiết diện nhỏ, kém chất lượng, dẫn đến dẫn đến điện yếu.  

Để khắc phục tình trạng điện yếu, trong 2021 ngành điện đã thay 2,277 km 

dây dẫn và cột tại đường dây 0,4kV sau TBA Đào Xá 4, 8, 12 với vốn đầu tư 

935 triệu đồng và đề nghị các hộ dân thay mới đường dây điện sau công tơ về 

nhà các hộ để đảm bảo chất lượng điện, đến nay tình trạng này cơ bản được khắc 

phục. 

4. Cử tri xã Xuân Lộc đề nghị ngành điện có giải pháp khắc phục tình 

trạng một số cột điện cao thế chôn vào đất nông nghiệp của Nhân dân bị 

nghiêng từ xã Thạch Đồng đi qua xã Xuân Lộc. Tuy ngành điện đã khắc 

phục bằng dây néo làm mất 1/3 diện tích đất ruộng không canh tác được, 

nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn. 
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Lưới điện của xã Xuân Lộc do Điện lực Tam Nông quản lý; tiếp thu ý 

kiến cử tri, UBND huyện đã trao đổi và Công ty Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo 

Điện lực Tam Nông xem xét, giải quyết theo nội dung đề nghị của cử tri. 

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 Hai, HĐND huyện khóa XX. 

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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