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BÁO CÁO 

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

và Nhân dân sau kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX 

  

Sau kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa XX, UBND huyện đã tiếp nhận 23 

ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân do Ủy ban MTTQ huyện 

Thanh Thủy tổng hợp, chuyển đến. Sau khi xem xét trong 23 ý kiến, đã đó có 11 

ý kiến, kiến nghị đã được UBND huyện trả lời tại Hội nghị đối thoại năm 2022. 

Các ý kiến còn lại, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri và Nhân dân. Cụ thể như sau: 

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

1. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu 

máng Sơn Thủy đi suối Xem xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn do hiện nay 

mật độ giao thông lớn trong khi đường lại nhỏ gây khó khăn khi tham gia 

giao thông. 

Tuyến đường do cử tri phản ánh được UBND huyện Thanh Thủy đầu tư 

xây dựng hoàn thành năm 2019 với cấp thiết kế đường GTNT loại A với quy mô 

thiết kế : Bn=5,0m, Bm=4,5m,  mặt đường BTXM M250 dày 25cm. Hiện nay 

chất lượng tuyến đường còn tốt, đảm bảo việc đi lại của Nhân dân và phương 

tiện tham gia giao thông, bên cạnh đó, do nguồn vốn đầu tư công còn hạn hẹp 

chưa đủ nguồn lực để thực hiện, yêu cầu UBND xã Sơn Thủy tăng cường tuyên 

truyền để nhân dân biết, thực hiện. 

 2. Cử tri xã Đoan Hạ phản ánh tuyến đường Tỉnh lộ 317 qua lối rẽ vào 

UBND xã Đoan Hạ đi Hòa Bình và tuyến đường 317C qua xã Đoan Hạ (từ 

cầu chợ chiều Đoan Hạ đến cầu ngòi Khai) hiện nay nhiều chỗ đã bị xuống 

cấp, sụt lún, võng nghiêng mặt đường ảnh hưởng đến an toàn của người 

tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch 

duy tu, sửa chữa đảm bảo giao thông đi lại của người dân. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế, cụ 

thể như sau: Tuyến đường TL317 đoạn lối rẽ vào UBND xã Đoan Hạ tại lý 

trình km 4+200 thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đã 

được đơn vị quản lý đường bộ cải tạo, sửa chữa với tổng chiều dài là 30m, chiều 

rộng là 3,5m. Đối với tuyến đường từ cầu Ngòi Táo đến cầu Trắng, xã Đoan Hạ, 

UBND huyện sẽ xem xét đầu tư khi bố trí được nguồn vốn đầu tư công. 
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II. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

1. Cử tri xã Thạch Đồng đề nghị UBND huyện cho chủ trương cắm đất 

xen ghép cho các hộ dân khó khăn vì họ không có khả năng tham gia mua và 

đấu giá đất. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao UBND xã Thạch Đồng 

tổng hợp nhu cầu, căn cứ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 đã được 

phê duyệt, trong đó có xã Thạch Đồng để đề xuất phạm vi, diện tích, vị trí, phối 

hợp với các phòng, ngành liên quan lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình 

UBND huyện xem xét, phê duyệt làm cơ sở thực hiện các bước thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất không thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Cử tri xã Đào Xá Dự án làm đường giao thông Quốc lộ 70B đi Hòa 

Bình đoạn qua xã Đào Xá còn một số hộ dân chưa được nhận tiền hỗ trợ gạo, 

đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp 

huyện xem xét giải quyết. 

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối QL32A với QL70B đi 

Hòa Bình (đoạn qua xã Đào Xá) đã thực hiện công tác bồi thường cho các hộ gia 

đình trong năm 2015, năm 2016 với tổng số 33 hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể: 15 

hộ gia đình đã được phê duyệt và nhận tiền bồi thường về đất, tài sản trên đất và 

các chính sách hỗ trợ. (Trong đó: 05 hộ gia đình đã nhận tiền hỗ trợ ổn định đời 

sống, 10 hộ chưa nhận). Còn lại 18 hộ gia đình, cá nhân qua rà soát không có tên 

trong các đợt phê duyệt phương án bồi thường (gồm 06 hộ xâm canh Tam Nông, 

hồ sơ huyện Tam Nông phê duyệt). UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn tiếp tục phối hợp với UBND xã Đào Xá nghiên cứu, thực hiện các 

chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân đúng theo quy định. 

III. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1. Cử tri xã Xuân Lộc phản ánh hiện nay tuyến mương tiêu xã Thạch 

Đồng - Xuân Lộc được thi công theo dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 nhưng 

hiện nay còn 600m đoạn cuối từ nhà máy gạch đi mương tiêu khu công 

nghiệp chưa được thi công nên nước từ đầu nguồn đổ về không thoát kịp gây 

ngập úng toàn bộ khu Áng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công 

đoạn còn lại để đảm bảo tiêu thoát nước không gây ngập úng.  

Tuyến mương tiêu xã Thạch Đồng - Xuân Lộc sau khi thi công xong giai 

đoạn 1 (từ Thạch Đồng đến cổng nhà máy gạch xã Xuân Lộc) đã đảm bảo tiêu 

thoát nước không còn hiện tượng ngập úng toàn bộ khu Áng. Đoạn cuối tuyến 

(từ nhà máy gạch đến cống Bờ Đắp, xã Xuân Lộc) đã được UBND huyện phê 

duyệt chủ trương đầu tư và triển khai đào hữu cơ, thi công đắp đất nền đường, 

nền kênh được khoảng 400m/600m. UBND huyện thường xuyên đôn đốc BQL 

dự án xây dựng khu vực huyện đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để 

đảm bảo kế hoạch. Tuy nhiên khu vực này do ảnh hưởng một số hộ dân xã Dân 

Quyền (huyện Tam Nông) tích nước nuôi cá nên bị chậm tiến độ. UBND huyện 
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Thanh Thủy sẽ phối hợp với UBND huyện Tam Nông để chỉ đạo thực hiện đúng 

kế hoạch đã đề ra. 

2. Cử tri xã Đoan Hạ phản ánh hiện nay 2 bên bờ ngòi Cái từ cầu chợ 

chiều Đoan Hạ đến Gò Táo đang có hiện tượng sạt lở. Đề nghị UBND huyện 

kiến nghị UBND tỉnh cho kè 2 bên bờ để khắc phục tình trạng nêu trên, đảm 

bảo giao thông đi lại được an toàn. 

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

sát thực tế cho thấy: Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, kéo dài và bên bờ tả, 

hữu ngòi tiêu Đoan Hạ có chiều dài khoảng 720m, một số hộ dân đã đổ đất lấn 

chiếm lòng ngòi và xây dựng các công trình trái phép trong hành lang bảo vệ 

công trình, làm sạt lở bờ ngòi và ách tắc dòng chảy, gây mất an toàn công trình, 

ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt các hộ dân trong khu vực.  

Để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, về sản xuất, tính mạng và tài sản 

của người dân, yêu cầu UBND xã Đoan Hạ thực hiện các nội dung sau: 

- Cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực bị sạt lở; thông báo để 

người dân biết và chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản; tuyệt 

đối không được sản xuất và có các hoạt động khác tại khu vực đang bị sạt lở; 

- Tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định mốc giới đất và tình 

trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang bảo vệ công trình ngòi tiêu của các hộ dân 

sống ven bờ ngòi và yêu cầu thực hiện ngay việc tháo dỡ các công trình đã xây 

dựng trái phép; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời không để phát 

sinh tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang bảo vệ công trình ngòi tiêu Đoan 

Hạ nói riêng và các công trình thủy lợi nói chung. 

- Phối hợp với Xí nghiệp Thủy nông Thanh Thủy thực hiện thanh thải các 

phế thải, vật cản gây sạt lở, ách tắc dòng chảy. 

UBND huyện tiếp tục báo cáo với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT 

và các sở, ngành liên quan cho phép lập dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ ngòi Cái, 

xã Đoan Hạ khi có nguồn vốn để phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai trên 

địa bàn. 

IV. Lĩnh vực tài chính 

1. Cử tri xã Sơn Thủy đề nghị đầu tư xây dựng 12 phòng học Trường 

Tiểu học Sơn Thủy 1 do hiện nay đang thiếu phòng học. 

Sau khi được UBND huyện đồng ý chủ trương đầu tư, ngày 29/10/2021, 

UBND xã Sơn Thủy đã ban hành Quyết định số 86a/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng 

và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sơn Thủy 1, xã Sơn Thủy, huyện Thanh 

Thủy với tổng mức đầu tư là 7.999.282.000 đồng; đến nay, dự án đã hoàn thiện 

xong các thủ tục đầu tư và đang triển khai thi công xây dựng. Dự kiến bàn giao đưa 

vào sử dụng năm 2023. 
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2. Cử tri xã Thạch Đồng đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm Y tế xã 

Thạch Đồng để đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho Nhân dân, hiện tại cơ sở vật chất của trạm đã xuống cấp.  

Vấn đề cử tri kiến nghị đã được UBND huyện đề xuất, thống nhất với Sở 

Y tế tỉnh Phú Thọ tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của ngành Y tế, 

tích hợp vào kế hoạch đầu tư công của Tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, 

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổng hợp trạm Y tế xã Thạch Đồng vào danh mục đầu 

tư từ nguồn vốn vay của nước ngoài (vốn vay ADB) hiện đang trong thời gian 

chờ Chính phủ phê duyệt. UBND huyện sẽ phối hợp với Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 

để sớm triển khai thực hiện. 

3. Cử tri xã Đào Xá đề nghị hỗ trợ làm tuyến đường bê tông từ khu 10 

đến khu 17; Tuyến từ đường chậm lũ đi nhà văn hóa khu 8; Hỗ trợ xây cầu 

qua suối Ba Tri để Nhân dân và các cháu học sinh đi lại thuận tiện, an toàn 

trong mùa mưa lũ.  

Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung đầu tư nhiều công trình, 

dự án trường lớp học, đường giao thông, kênh mương,... cho các xã, thị trấn trên 

địa bàn, trong đó có các dự án trên địa bàn xã Đào Xá. Hiện nay, ngân sách 

huyện chưa cân đối được nguồn vốn để hỗ trợ, triển khai thực hiện dự án theo ý 

kiến đề nghị của cử tri. Yêu cầu UBND xã Đào Xá đẩy nhanh tiến độ quy hoạch 

các vị trí khu dân cư nông thôn mới để tổ chức đấu giá QSD đất ở, tạo nguồn 

thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Dự án chỉ được triển khai thực hiện khi có 

trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của xã Đào Xá; bên 

cạnh đó, cần xây dựng phương án phân kỳ, huy động thêm các nguồn lực để 

đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện dự án. UBND huyện sẽ cân đối, hỗ 

trợ đầu tư theo khả năng nguồn lực của ngân sách huyện. 

4. Cử tri xã Bảo Yên đề nghị HĐND, UBND hỗ trợ kinh phí xây dựng 

Trạm bơm tiêu úng ở đồng Thượng Lộc vì hiện nay thoát nước kém gây ngập 

úng; Hỗ trợ kinh phí nạo vét ngòi đoạn từ Tre Nguồn ra cống Thượng Lộc để 

đảm bảo tiêu thoát nước. 

Trong những năm qua, UBND huyện đã huy động nhiều nguồn lực để đầu 

tư các công trình tại xã Bảo Yên như: Trường học, trạm y tế, điện, đường giao 

thông, kênh mương tiêu thoát nước,... tuy nhiên, do việc huy động nguồn lực 

còn khó khăn, vì vậy chưa cân đối được để hỗ trợ đầu tư xây dựng Trạm bơm 

tiêu úng ở đồng Thượng Lộc và ngòi tiêu đoạn từ Tre Nguồn ra cống Thượng 

Lộc theo ý kiến đề nghị của cử tri địa phương. Yêu cầu UBND xã Bảo Yên xây 

dựng phương án phân kỳ, huy động nguồn lực để đảm bảo các điều kiện triển 

khai thực hiện dự án, đồng thời tuyên truyền để các hộ dân không vứt rác xuống 

mương làm cản trở dòng chảy và tiêu thoát nước khi có mưa to. UBND huyện sẽ 

cân đối, hỗ trợ đầu tư dần theo khả năng cân đối nguồn lực của ngân sách huyện. 
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V. Lĩnh vực điện năng  

1. Cử tri cử tri xã Đoan Hạ đề nghị UBND huyện chỉ đạo chi nhánh 

Điện lực Thanh Thủy kiểm tra, nâng cấp công suất 2 trạm điện ở khu 4 do 

hiện nay điện yếu không đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã khảo sát thực tế: Khu 4 xã 

Đoan Hạ được cấp điện từ TBA Đoan Hạ 5, bán kính cấp điện trung bình 800m 

đến 1000m. Điện áp giờ cao điểm trưa và tối ở cuối các đường dây cấp điện cho 

các hộ dân đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép, cao điểm tối 17h00’ là 220V 

(đo tại công tơ bán điện cột cuối nguồn 1.8/1.4 cùng với hộ nhà ông Hiền, bà 

Liên - khách hàng có ý kiến). Điện lực Thanh Thủy đã kiểm tra xác minh có 

biên bản kèm theo. Như vậy từ tháng 4/2022, khu 4 xã Đoan Hạ có bán kính cấp 

điện và điện áp cho phép đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn điện rất ổn định, sử 

dụng đảm bảo kể cả trong mùa hè nắng nóng.  

2. Cử tri xã Đoan Hạ đề nghị tăng giờ chiếu sáng 2 bên đường tỉnh lộ 

cả buổi tối và buổi sáng để đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao 

thông.  

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng được UBND huyện đầu tư xây dựng 

và đưa vào vận hành trên địa bàn với tổng chiều dài tuyến là trên 45km. Giờ bật, 

tắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng phù hợp theo từng mùa để đảm bảo an 

toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông. 

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

Nhân dân sau kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, UBND huyện 

Thanh Thủy 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. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     
Dương Quốc Lâm 
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