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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân sau kỳ họp 

thứ Ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX 

  

Căn cứ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Thủy về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 

cử tri và Nhân dân sau kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XX chuyển đến; 

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 và Nhân dân. 

Cụ thể như sau: 

I. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông  

Cử tri xã Sơn Thủy phản ánh tuyến đường từ ngã Tư Thủy Trạm xã 

Sơn Thủy đi xã Hoàng Xá đã bị xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm, gây 

khó khăn và mất an toàn cho người tham gia giao thông. 

  Tuyến đường từ ngã Tư Thủy Trạm đi xã Hoàng Xá thuộc nhánh 3 của dự 

án Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thủy sản đoạn từ 

nhà ông Cận đi cầu Thanh Niên xã Hoàng Xá có chiều dài 982,14 m, chiều rộng 

mặt đường 5,0m, chiều rộng nền đường 6,0m đã được UBND huyện Thanh 

Thủy phê duyệt đầu tư tại quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 12/10/2020. 

Hiện nay đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục công trình và sẽ hoàn 

thiện thời gian tới. 

II. Về lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  

1. Cử tri xã Tu Vũ đề nghị giải quyết dứt điểm việc đền bù, GPMB và 

cấp giấy CNQSĐ đối với 17 hộ dân thuộc dự án sinh thái Hồ Phượng Mao 

của Công ty Sơn Hải. 

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND huyện Thanh Thủy đã kiểm 

tra xác minh có 16 hộ dân liên quan đến dự án sinh thái Hồ Phượng Mao do 

Công ty Sơn Hải  làm chủ đầu tư, trong đó: 

Đối với 03 hộ dân đã có Quyết định thu hồi đất nhưng chưa chi trả tiền 

bồi thường, hỗ trợ, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

02 hộ, còn 01 hộ (hộ ông Đào Xuân Phương) chưa có hồ sơ đăng ký nhu cầu cấp 

giấy chứng nhận QSD đất.  

Đối với 13 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thu hồi đất; 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phượng Mao (cũ) tổ chức tuyên truyền, vận 

động các hộ trả lại số tiền đã nhận vào Ngân sách Nhà nước, tuy nhiên đến nay 

các hộ dân chưa thực hiện trả lại số tiền đã nhận nên không có cơ sở để cấp 

GCN QSD đất. Hiện nay khu vực đất của các hộ dân này nằm trong phạm vi 
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nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/2000 để thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp 

nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Phượng Mao và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài. Đề 

nghị các hộ thực hiện sử dụng đất theo đúng hiện trạng. Sau khi dự án được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ 

để xin ý kiến xem xét, giải quyết.  

2. Cử tri xã Thạch Đồng đề nghị xem xét giải quyết tồn đọng liên quan 

đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20 hộ đã sử dụng đất từ 

nhiều năm trước, hiện nay các hộ đã làm nhà ở nhưng chưa được cấp 

GCNQSD đất. 

Về nội dung này, UBND huyện đã kiểm tra, rà soát thực tế có 16 hộ tự ý 

làm nhà trên đất thuê thầu của UBND xã Thạch Đồng để trồng chè và trồng cây 

nông nghiệp; chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất nông nghiệp sang đất ở, chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trước 

thực trạng trên, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Thạch Đồng kiểm tra, rà 

soát, xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất để bổ sung quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết các trường hợp xây dựng 

không đúng quy định, UBND huyện Thanh Thủy chỉ xem xét cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khi đủ điều kiện theo quy định. 

III. Về lĩnh vực Tài chính 

Cử tri xã Thạch Đồng đề nghị hỗ trợ kinh phí để đầu tư giữ vững các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới do hiện nay hệ thống đường giao thông 

nông thôn, cơ cở vật chất, thiết chế văn hóa ở các khu đã có dấu hiệu xuống 

cấp và không đảm bảo các điều kiện theo tiêu chí nông thôn mới.  

Để duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, phấn đấu đạt 

các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, UBND huyện yêu cầu UBND xã 

Thạch Đồng trên cơ sở rà soát chi tiết các chỉ tiêu, tiêu chí (đặc biệt là các tiêu 

chí, các tuyến đường giao thông nông thôn, cơ cở vật chất, thiết chế văn hóa… 
trên địa bàn xã có dấu hiệu xuống cấp và không đảm bảo các điều kiện theo tiêu 
chí nông thôn mới) để xây dựng kế hoạch phân kỳ đầu tư cải tạo, nâng cấp cụ 

thể; xác định rõ nội dung, giải pháp huy động nguồn lực xây dựng lộ trình, tranh 

thủ mọi sự giúp đỡ và huy động lồng ghép các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, cải 

tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuât, từng bước hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn 

thiếu...Chủ động rà soát toàn bộ quỹ đất của địa phương và tốt công tác giải 

phóng mặt bằng đấu giá QSD đất để tạo nguồn thu thực hiện các tiêu chí nông 

thôn mới... tăng cường vận động các tổ chức kinh tế, người dân tiếp tục tham gia 

đóng góp nguồn lực, làm tốt công tác bảo vệ môi trường thu gom rác thải, hành 

lang giao thông, đê, kè, bờ vở sông, các tuyến đường liên xã, thôn không để 

người dân tự ý lấn chiếm để trồng cây, trồng cỏ,... dẫn đến mất cảnh quan trên 

địa bàn mình quản lý.... UBND huyện sẽ xem xét, cân đối, hỗ trợ nguồn vốn đầu 

tư theo khả năng nguồn lực của ngân sách và thứ tự ưu tiên các xã thực hiện xây 

dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ 

các giải pháp để huy động vốn, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng 

bộ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. 
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IV. Về lĩnh vực điện năng  

1. Cử tri xã Tu Vũ đề nghị về việc đầu tư xây dựng mới thêm 4-5 cột 

điện đường giáp bờ sông Đà từ Tượng Đài chiến thắng Tu Vũ đến Ngòi Lạt vì 

vừa qua tuyến đường điện hiện có bị quá tải, không đảm bảo an toàn chập 

cháy gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 

Nhân dân. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện Thanh Thủy đã tiến hành khảo 

sát thực tế cho thấy có gần 20 hộ dân đang sử dụng điện tại các vị trí cột số 2.16 

đến cột số 1.5/1.11 TBA Tu Vũ 5, khoảng cách từ cột điện đến nhà dân xa nhất 

khoảng 150m do vậy về mặt bằng hướng tuyến để xây dựng đường dây điện là 

rất khó khăn vì đoạn đường dây dự kiến đầu tư xây dựng mới sẽ nằm toàn bộ 

trên đất vườn và đất thổ cư của các hộ dân, không bảo đảm an toàn cho Nhân 

dân; UBND huyện đã giao Điện lực Thanh Thuỷ nghiên cứ kỹ để đề xuất giải 

pháp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho Nhân dân. 

2. Cử tri xã Đào Xá đề nghị di chuyển một số cột điện nằm trong diện 

tích đất thổ cư của một số hộ dân khu 14, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và 

nguy hiểm cho Nhân dân.   

UBND huyện Thanh Thủy đã kiểm tra thực tế tại các vị trí do cử tri phản 

ánh, toàn bộ tuyến đường dây mà cử tri có ý kiến là từ cột số 2.5 đến cột số 2.20 

TBA Đào Xá 11 bắt đầu từ ngã tư đường rẽ UBND xã Đào Xá chạy dọc theo 

đường tỉnh lộ 316B đối diện chợ Đào Xá được xây dựng từ năm 2010 bằng 

nguồn vốn J2 có một số vị trí cột nằm sâu trong đất ở của các hộ dân, tiềm ẩn 

nguy cơ mất an toàn cho Nhân dân. Trước thực trạng trên, UBND huyện đã chỉ 

đạo Điện lực Thanh Thủy lập đề án báo cáo Điện lực Phú Thọ đầu tư sửa chữa, 

di chuyển các vị trí cột để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản và sinh hoạt 

của Nhân dân. 

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

Nhân dân sau kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân 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; 
- CVP, các PCVP; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     
Dương Quốc Lâm 

  

           



4 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-05T07:57:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Dương Quốc Lâm<duongquoclam@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-05T08:55:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-05T08:55:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-05T08:55:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy<Ubthanhthuy@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




