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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 10,  

HĐND huyện khoá XIX 

 

Căn cứ Văn bản số 425/CV-HĐND ngày 05/9/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc chuyển ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XIX. 

Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hoá báo cáo kết quả giải quyết như sau: 

I. LĨNH VỰC NÔNG - LÂM NGHIỆP (03 ý kiến) 

1. Cử tri thôn Bản Chẳng, Noong Tuông, xã Tân Mỹ và thôn Thắm 

xã Hùng Mỹ: Đề nghị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương sớm chi trả tiền 

mía nguyên liệu cho Nhân dân. 

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã đi đầu 

trong việc tái cơ cấu nông nghiệp mía đường tỉnh Tuyên Quang, hàng năm Công 

ty đã ký hợp đồng đầu tư ứng trước vốn và cam kết thu mua hết mía cho nhân 

dân với giá thu mua mía đảm bảo để người dân không bị lỗ. Nhiều hộ nông dân 

giàu lên từ mía, trong nhiều năm cây mía đã có chỗ đứng vững chắc trong Nhân 

dân, kéo ngành sản xuất chế biến và dịch vụ mía đường tỉnh Tuyên Quang phát 

triển mạnh. Triển khai vụ ép năm 2019 - 2020, đầu vụ sản xuất và tiêu thụ 

đường khá thuận lợi, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư ứng trước và ứng trả tiền 

mía trước cho dân. Tuy nhiên, từ tháng 02/2020 đến tháng 05/2020 do ảnh 

hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19, Công ty đã có Văn bản số 34/CV-ĐSD-

HĐQT ngày 27/5/2020 đề nghị xin chậm thanh toán tiền mía còn lại của vụ 

2019 - 2020, thời gian thanh toán không quá ngày 30/7/2020. 

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã cố gắng tìm mọi nguồn vốn và 

thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh để tập trung thanh 

toán tiền mía cho các chủ hợp đồng. Tuy nhiên, từ ngày 20/7/2020 Việt Nam tiếp 

tục chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ mía đường khó 

khăn hơn, đến ngày 10/8/2020 mới chi tạm ứng được cho các chủ hợp đồng từ 50 

- 60 % tổng số tiền mía còn nợ. Mặt khác, Công ty chưa nhận được hỗ trợ của 

Chính phủ, Bộ ngành và các tổ chức ngân hàng. Từ những khó khăn trên, Công ty 

xin được gia hạn thêm thời gian trả chậm số tiền mía còn lại của các chủ hợp 

đồng mía thành 02 đợt : Đợt 1 là ngày 30/10/2020, đợt 2 xong trước ngày 

30/12/2020. Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương rất mong các Chủ hợp đồng 

trồng mía chia sẻ và cùng đồng hành với Công ty vượt qua khó khăn trong giai 

đoạn dịch bệnh và tái cơ cấu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. 

2. Cử tri xã Trung Hòa: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại việc 

quản lý, sử dụng quỹ phòng chống thiên tai, hiện nay Nhân dân đóng góp tiền 

vào quỹ nhưng khi bị thiệt hại về nhà cửa do gió, bão gây ra lại không được hỗ 
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trợ. Cụ thể: Đêm 17 tháng 02 năm 2019, một cơn gió lốc làm sập 01 nhà ở (đã 

được hỗ trợ) và làm tốc mái nhà ở 80 hộ/7 thôn và công trình phụ, chuồng gia 

súc, mái che (gồm tốc mái nhà ở là 80 hộ/7 thôn, tấm tôn 69 m2, tấm Pro xi 

măng 643 tấm, ngói đỏ 20 viên, mái lá 271 m2, nóc tôn 27 m, nóc lá cọ 20 m, 

còn lại các công trình phụ, chuồng gia súc và mái che). UBND xã đã rà soát 

tổng hợp gửi Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Chiêm Hóa. Tuy nhiên đến nay 

chưa được hỗ trợ. 

Do ảnh hưởng của mưa to kèm theo gió lốc vào đêm ngày 17/2/2019 xảy ra 

trên địa bàn xã Trung Hòa đã gây ra thiệt hại và làm ảnh hưởng đến đời sống và 

sản xuất của Nhân dân trên địa bàn xã. Ngày 28/02/2019 Ủy ban nhân dân xã 

Trung Hòa đã có Văn bản số 07/CV-UBND về việc đề nghị thẩm định hỗ trợ kinh 

phí khôi phục sản xuất và tài sản bị thiệt hại gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

với tổng số có 49 nhà ở bị thiệt hại, trong đó 48 nhà ở bị thiệt hại do tốc mái lá cọ, 

tấm lợp Prôximăng, mái tôn và 01 nhà ở bị ở bị sập đổ. Trong đó cụ thể như sau: 

Thiệt hại dưới 30%: 35 hộ; thiệt hại từ 30% đến 50%: 03 hộ; thiệt hại từ 50% đến 

70%: 04 hộ và thiệt hại trên 70%: 06 hộ; ngoài ra còn 40 hộ gia đình có công trình 

phụ bị thiệt hại do tốc nóc, tốc mái. Ủy ban nhân dân xã đề nghị hỗ trợ kinh phí 

để khôi phục sản xuất với số tiền 5.115.000 đồng (trong đó cây lúa: 115.000 

đồng, cây ăn quả 4.700.000 đồng, cây lâm nghiệp 300.000 đồng). 

 Qua kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại của Ủy ban nhân dân xã Trung 

Hòa cho thấy UBND xã chỉ tổng hợp, thống kê mức độ thiệt hại về nhà ở, nên 

không có cơ sở để hỗ trợ đối với thiệt hại về nhà ở cho người dân; đồng thời căn 

cứ vào Khoản 1 và Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội, thuộc các đối tượng (hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn) có nhà ở bị sập, đổ, trôi và hư hỏng nặng do thiên tai thì 

được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà mới và sửa chữa nhà. Trong đó mức hỗ trợ 

đối với hộ có nhà bị đổ, sập, trôi theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định tối đa không quá 20 

triệu đồng/hộ; đối với hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, theo Khoản 3 

Điều 15 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, mức hỗ trợ tối đa không quá 15,0 triệu 

đồng/hộ, ngoài ra các hộ không thuộc các đối tượng trên thì không được hỗ trợ 

theo quy định.  

Đối với thiệt hại xảy ra vào đêm ngày 17/2/2019. Ủy ban nhân dân xã 

Trung Hòa đã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách xã để hỗ trợ cho người dân bị 

thiệt hại về sản xuất, với tổng số tiền 5.115.000 đồng và không đề nghị UBND 

huyện hỗ trợ thiệt hại, theo các nội dung đề nghị tại Văn bản số 07/CVUBND 

ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa về việc đề nghị thẩm định 

hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất và tài sản bị thiệt hại.  

Số tiền thu quỹ phòng, chống thiên tai của các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện, hiện nay 

đều nộp về tài khoản Quỹ của tỉnh, huyện không được sử dụng; thẩm quyền chi 

Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, mức chi và nội dung chi cho 

các đối tượng theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
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cứu nạn cấp tỉnh, được quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành 

lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai và tại Khoản 1, Điều 8 của Quyết 

định số 1233/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên 

Quang về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên 

tai tỉnh Tuyên Quang. 

 Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 

Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham mưu trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khi được UBND 

tỉnh phân cấp và giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sử dụng nguồn thu từ 

Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn cấp huyện để kịp thời hỗ trợ, khắc phục 

do thiên tai gây ra nhằm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân trong thời 

gian tới. 

3. Cử tri xã Bình Nhân: Từ năm 2019 (18/6/2019) một số hộ dân thuộc xã 

Bình Nhân phản ánh việc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương trừ tiền đầu tư 

không đúng thực tế. Cụ thể: 15 hộ dân bị cán bộ nông vụ của Công ty Cổ phần 

Mía đường Sơn Dương (ông Vũ Văn Hồng, cán bộ nông vụ phụ trách địa bàn xã 

Bình Nhân) tự lập danh sách ghi khống phân bón mía, niên vụ 2017-2018. Khi 

được thanh toán tiền mía, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã trừ tiền 

phân bón của các hộ, trong khi các hộ không được lấy phân bón. Các hộ đã đề 

nghị ông Vũ Văn Hồng (cán bộ nông vụ phụ trách địa bàn xã) trả lại tiền, tuy 

nhiên ông Hồng trốn tránh không giải quyết cho các hộ.  

Sau khi nhận được phản ánh, ngày 02/7/2019 UBND xã Bình nhân đã mời 

đại diện Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương lên làm việc. Tại buổi làm việc, 

ông Nguyễn Kim Long (Trưởng phòng nguyên liệu công ty cổ phần mía đường 

Sơn Dương) khẳng định “Tiền của nhà ai trả về nhà đó, cam kết không mất 

được”. UBND xã Bình Nhân đã đề nghị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương 

trả lại tiền cho 15 hộ trên trước 30/8/2019. Hết thời hạn, Công ty vẫn chưa thực 

hiện trả lại tiền cho 15 hộ gia đình nêu trên. UBND xã Bình Nhân tiếp tục liên lạc 

với đại diện Công ty, tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện. Đề nghị Uỷ 

ban nhân dân huyện Chiêm Hoá có ý kiến với Công ty Cổ phần Mía đường Sơn 

Dương sớm giải quyết cho các hộ đảm bảo quyền lợi cho người dân. 

Từ năm 2019, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã phối hợp với 

Ban Chỉ đạo trồng mía xã Bình Nhân để giải quyết vướng mắc liên quan đến 

nguyên cán bộ nông vụ của Công ty tại địa bàn xã là ông Vũ Văn Hồng (trước 

đây là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ và chủ nhiệm HTX của xã). Việc nhầm lẫn trên 

là do cá nhân ông Hồng với các hộ đã có sự đồng ý của các hộ và có thống nhất 

riêng. Đến khi ông Hồng không khắc phục được, Công ty và Ban Chỉ đạo trồng 

mía đã mời ông Hồng đến làm việc nhưng ông Hồng không hợp tác, do vậy vụ 

việc kéo dài đến tháng 8/2020. Từ tháng 8/2020, Công ty đã nhiều lần phối hợp 

với UBND xã làm việc với ông Hồng để thanh toán với các hộ dân, đến ngày 

11/9/2020, Công ty đã khắc phục xong, được các bên thống nhất và chi trả tiền 

xong cho các hộ dân, các hộ dân đã nhất trí và không có ý kiến gì thêm. 
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II. QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - DI DÂN TĐC (15 ý kiến) 

1. Quản lý đất đai (10 ý kiến) 

1.1. Cử tri xã Linh Phú: Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ gia đình phải có ý kiến trả lời hoặc thông báo kết quả thẩm định 

về UBND xã để thông báo hộ gia đình kịp thời bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 

Tránh để tình trạng kéo dài mà người dân không biết lý do. 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh 

vực đất đai tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa. Thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

được cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công 

bố công khai quy định thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, của UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ 

chức, tiếp cận thực hiện và giám sát thủ tục hành chính.  

Mặt khác, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã bố trí riêng một cán bộ 

trực tiếp tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kê khai đăng ký tại bộ phận 

một cửa đảm bảo giải quyết thủ tục, nhanh gọn. Thường xuyên kiêm tra, rà soát 

đơn giản hóa, cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà gây khó khăn cho 

người dân. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai thường xuyên kiểm tra chặt chẽ quy trình thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nghiêm túc thực hiện các thủ 

tục đảm bảo đúng quy định. 

1.2. Ông Quan Văn Su, cử tri thôn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ: Đề nghị 

UBND huyện sớm giải quyết và trả lời kết quả giải quyết đơn đề nghị của ông về 

lĩnh vực đất đai. 

Quá trình xác minh vụ việc xác định thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông Quan Văn Bảy thì thửa đất đang có tranh chấp về quyền sử dụng 

đất với ông Quan Văn Su. UBND huyện đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp cho hộ ông Quan Văn Bảy tại Quyết định 280/QĐ-UBND ngày 

22/8/2018. Do thửa đất đang có tranh chấp về quyền sử dụng nên chưa đủ điều 

kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 

Điều 101 Luật Đất đai năm 2013. 

Để đảm bảo giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị 

ông Quan Văn Su cùng các thành viên trong gia đình theo hàng thừa kế phải tổ 

chức họp phân chia thừa kế để tự thỏa thuận và thống nhất theo quy định tại 

Điều 656, 657 Bộ Luật Dân sự năm 2015 (nếu thỏa thuận thống nhất, đề nghị 

gia đình chuyển văn bản thỏa thuận lên UBND xã Tân Mỹ để làm căn cứ kê 

khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật) 

hoặc ông Quan Văn Su có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo vụ án 

tranh chấp dân sự về việc phân chia di sản đối với tài sản là thửa đất rừng sản 
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xuất có diện tích 11.313 m2 để được phân chia theo quy định của pháp luật. Nội 

dung này đã được UBND huyện trả lời cho ông Quan Văn Su tại Văn bản số 

914/UBND-TNMT ngày 18/7/2019, Văn bản số 124/UBND-TNMT ngày 

07/02/2020 và Văn bản số 814/UBND-TNMT ngày 21/5/2020 về việc trả lời 

đơn của ông Quan Văn Su, thôn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ. 

1.3. Bà Quan Thị Hiệp, cử tri thôn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ: Đề nghị 

UBND huyện sớm giải quyết đơn của bà về lĩnh vực đất đai. 

Vụ việc đã được UBND xã Tân Mỹ tiến hành xác minh làm rõ quá trình 

sử dụng đất của các bên và tổ chức hòa giải nhiều lần tuy nhiên kết quả hòa giải 

không thành.  

Ngày 16/7/2020, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với UBND xã Tân Mỹ tiến hành làm việc với hộ bà Quan Thị 

Hiệp. Tại buổi làm việc bà Quan Thị Hiệp cho biết hiện nay giữa hộ bà và hộ 

ông Quan Văn Nồng không còn vướng mắc về đất đai, cụ thể như sau: 

- Đối với thửa đất trồng rừng sản xuất: Hộ ông Quan Văn Nồng có thửa 

đất trồng rừng sản xuất tiếp giáp với thửa đất trồng rừng sản xuất của hộ bà 

Quan Thị Hiệp (thửa đất xảy ra vướng mắc), khoảng tháng 01/2020 hộ ông 

Quan Văn Nồng đã trồng cây lâm nghiệp trên thửa đất của ông nói trên theo 

đúng ranh giới sử dụng đất giữa hai hộ gia đình đã sử dụng từ trước khi xảy ra 

vướng mắc năm 2007 và hộ bà Quan Thị Hiệp cũng đã trồng xong cây lâm 

nghệp tại thửa đất của hộ bà (thửa đất xảy ra vướng mắc từ năm 2007), thời gian 

trồng trong tháng 4/2020. Việc trồng cây lâm nghiệp của hộ bà Quan Thị Hiệp, 

ông Quan Văn Nồng cũng chứng kiến tuy nhiên ông Nồng cũng không có ý kiến 

vướng mắc gì. 

- Đối với thửa đất ở của hộ bà Quan Thị Hiệp: Thửa đất ở của hộ bà Quan 

Thị Hiệp không có ranh giới tiếp giáp với hộ ông Quan Văn Nồng, ranh giới có 

các hướng tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc tiếp giáp thửa đất trồng rừng của hộ gia đình (thửa đất xảy ra 

vướng mắc từ năm 2007); phía Đông tiếp giáp với đất ở của hộ bà Quan Thị 

Hạc; phía Tây tiếp giáp với khe cạn; phía Nam tiếp giáp với đường huyện. 

+ Hiện nay hộ bà Quan Thị Hiệp đang thực hiện trích đo địa chính để lập 

hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định tại Điều 70, Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Tại buổi làm việc hộ bà Quan Thị Hiệp có ý kiến không đề nghị các cơ 

quan nhà nước giải quyết đối với các đơn đề nghị mà bà đã gửi tại các cơ quan 

của nhà nước, tại các cấp chính quyền vì hiện nay hộ bà không còn vướng mắc 

với hộ ông Quan Văn Nồng. 

1.4. Ông Ma Văn Thảo, cử tri thôn Tân Hoa, xã Tân An: Năm 2017 ông 

làm hồ sơ cho tặng đất ở cho con (cán bộ trực tiếp đo vẽ làm hồ sơ là ông Cao 

Anh Đức, viên chức Văn phòng đăng ký đất đai huyện và cán bộ địa chính xã 

thực hiện đo đạc). Đến tháng 6/2017 ông ra Văn phòng đăng ký đất đai huyện 



 

 

6 

để hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho tặng đất cho con, nhưng hồ sơ đo vẽ không đúng 

với hiện trạng diện tích đất của ông và ông đã đề nghị làm lại hồ sơ đúng theo 

hiện trạng, ông Đức đã hứa với gia đình ông Thảo sẽ vào kiểm tra và đo vẽ lại 

làm hồ sơ cho gia đình; nhưng từ đó đến nay ông Đức không vào kiểm tra để 

hoàn thiện hồ sơ cho tặng đất của gia đình ông Thảo. Đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, 

hộ gia đình ông Ma Văn Thảo đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số BC 043967 ngày 04/11/2010 số vào sổ CH.00066 

cấp với diện tích 2.268,7 m2  trong đó đất ở 400,0 m2; đất trồng cây lâu năm 

1.868,7 m2. 

Năm 2017 hộ gia đình đã đăng ký dịch vụ đo đạc tách một phần diện tích 

tặng cho con. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã ký hợp đồng và thực 

hiện đo đạc, trả kết quả cho hộ gia đình. Kết quả đo đạc thực tế lớn hơn diện tích 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2010: Diện tích đo đạc 

thực tế 4.177,4m2, diện tích được cấp giấy là 2.268,7m2. Do có một phần diện 

tích tăng thêm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa đủ 

điều kiện thực hiện thủ tục tặng cho. 

Tháng 10 năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Tân An xuống thực địa tại thửa đất 

của hộ gia đình ông Ma Văn Thảo xác định lại ranh giới và hiện trạng sử dụng đất 

của hộ gia đình; hướng dẫn hộ gia đình thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp đổi thực hiện thủ tục tặng cho theo quy định.   

UBND huyện sẽ tiếp tục đôn đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối 

hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Tân An hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. 

1.5. Ông Hoàng Trung Dũng, bà Lý Thị Thấm, cử tri thôn Khuân Hang, 

xã Hòa Phú: Năm 2002 nhà nước tiến hành làm tuyến đường Chiêm Hóa đi 

Tuyên Quang, khi làm đường đã san ủi mặt bằng, đổ đất, xây cống lấp đã làm 

ngập số diện tích đất trồng lúa nước của gia đình. Từ đó đến nay gia đình không 

canh tác được (ông Dũng 600 m2; bà Thấm có 1.200 m2) gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến đời sống của gia đình hai hộ, hai hộ đã đề nghị nhiều lần, nhưng không có cơ 

quan nào giải quyết. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho 

phép hai hộ được cải tạo, san lấp nâng độ cao diện tích mặt ruộng để chống 

ngập, có thể canh tác được, giúp ổn định đời sống cho gia đình.   

Ngày 21/9/2020, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hòa Phú, các cơ quan liên quan và 02 cử 

tri có kiến nghị tiến hành kiểm tra tại thực địa khu đất theo nội dung đề nghị. 
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Kết quả kiểm tra xác định phản ánh của cử tri là đúng với thực tế. Hiện 

trạng cống thoát nước đoạn này do lâu ngày đã bị vùi lấp, lượng nước dồn về 

nhiều khi có mưa, gây ngập diện tích đất của hộ gia đình. 

UBND huyện giao UBND xã Hòa Phú hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ 

sơ xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đảm bảo việc canh tác theo quy định. 

1.6. Bà Hoàng Thị Trình, cử tri thôn Khuân Hang, xã Hòa Phú: Gia 

đình có thửa đất lâm nghiệp trồng rừng theo Dự án 327 và 661, thực hiện trồng 

rừng từ năm 2006, đến nay đã qua 02 chu kỳ khai thác; năm 2013 gia đình làm 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến nay vẫn chưa 

được giải quyết. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng, chuyên 

môn xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. 

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 05/5/2012 của UBND 

huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt Phương án giao rừng trồng gắn với giao đất 

lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản 

xuất xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Các trường hợp đủ điều 

kiện giao rừng là 228 hộ/276,422 ha 

Ban Quản lý dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Chiêm Hóa phối hợp 

với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu, UBND xã Hòa Phú đã tiến hành 

bàn giao rừng cho các hộ gia đình theo đúng phương án đã phê duyệt với tổng số 

lô đã giao 233 lô/228 hộ/17 thôn = 276,422 ha  

Đối với trường hợp của hộ gia đinh bà Hoàng Thị Trình, thôn Khuân 

Hang, xã Hòa Phú, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu đã tiến hành giao 

rừng cho gia đình với diện tích rừng được giao là 3,963 ha, vị trí rừng được giao 

tại lô 2, khoảnh 470+477A (theo bản đồ giao rừng thuộc Chương trình 327 và 

Dự án 661 xã Hòa Phú). 

Theo phương án giao rừng thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy 

hoạch lại là rừng sản xuất xã Hòa Phú được phê duyệt tại Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 05/5/2012 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt Phương 

án giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự 

án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang. Đối với địa bàn xã Hòa Phú chỉ thực hiện giao rừng, không thực 

hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy tất cả các hộ gia 

đình có trong phương án cũng như đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Trình, 

thôn Khuân Hang, xã Hòa Phú không thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

Nguyên nhân chưa tiến hành giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất: Trong quá trình triển khai xây dựng Phương án giao rừng gắn với giao đất 

lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản 

xuất xã Hòa Phú, khi hoàn hiện hồ sơ thủ tục giao rừng gắn với giao đất lâm 

nghiệp tại xã (xác nhận đơn xin giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho các 

hộ gia đình); UBND xã phát hiện phần lớn các hộ gia đình đã được cấp 

GCNQSDĐ năm 1995 (do UBND huyện Chiêm Hóa cấp) trùng diện tích rừng 
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327+661 dự kiến giao; về hồ sơ gốc, hiện nay UBND xã Hòa Phú không có để 

lưu giữ, do đó khó khăn trong việc đối chiếu xác nhận đơn và các thủ tục liên 

quan đến giao đất.  

Ngày 27/10/2011, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu có báo cáo số 

161/BC-HKL về kết quả kiểm tra, xác minh của 77 hộ/324,74 ha đang nhận 

khoán, bảo vệ rừng với Ban quản lý Dự án cơ sở Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng 

Cham Chu theo nguồn vốn 327 và dự án 661, trong đó: 

+ Có 38 hộ gia đình, đã có Giấy chứng nhận QSD đất được UBND huyện 

cấp năm 1995 và đã trồng rừng theo Chương trình 327 và Dự án 661 nay đã quy 

hoạch là rừng sản xuất. 

+ Có 39 hộ gia đình, có các nguyên nhân khác như: Có Giấy chứng nhận 

QSD đất nhưng các hộ để thất lạc bị mất; một số hộ gia đình kế ước vay vốn tại 

Ngân hàng và một số trường hợp lại mang nộp cho UBND xã Hòa Phú bị thất 

lạc hoặc mất. 

Từ kết quả kiểm tra, rà soát, để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác giao 

rừng gắn với giao đất lâm nghiệp theo Chương trình 327 và Dự án 661, đồng thời 

theo nguyện vọng của Nhân dân, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu tổng 

hợp báo cáo và đề xuất UBND huyện tổ chức đấu giá và thu hồi vốn đầu tư + 

20% sản phẩm rừng trước, còn việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình không đưa vào trong nội dung Phương án. 

Ngày 28/12/2011, UBND huyện Chiêm Hóa ban hành Văn bản số 

1512/UBND-LN đồng ý nội dung đề xuất tại báo cáo số 161/BC-HKL, ngày 

27/10/2011 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu và giao cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã và các Hạt Kiểm lâm thực hiện 

theo chỉ đạo. 

Ngày 05/5/2012, UBND huyện ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Phương án giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp thuộc 

Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất xã Hòa Phú, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trong nội dung phương án chỉ thực hiện 

giao rừng nên hiện nay đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Trình và các hộ gia 

đình tham gia trồng rừng theo Chương trình 327 và Dự án 661 trên địa bàn xã 

Hòa Phú không tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chương 

trình 327 và Dự án 661. 

Để giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao UBND xã 

Hòa Phú chủ trì, phối hợp với  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm 

rừng đặc dụng Cham Chu, các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát lại hồ sơ xin 

cấp giấy của hộ gia đình và hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của nhà nước.  

1.7. Cử tri thôn Tân Quang, xã Vinh Quang: Đề nghị trả lời cụ thể các 

trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay tại sao tiến độ 

chậm (như hộ ông Lương Xuân Đủ đã nộp tiền phí đo đạc từ năm 2018 đến nay 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 
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Căn cứ theo quy định tại điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai, hộ gia đình ông Lương Xuân Đủ nhận chuyển nhượng một phần diện tích 

thửa đất. Năm 2018, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện dịch vụ đo đạc thửa đất. 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện ký hợp đồng đo đạc và hộ 

gia đình đã nộp phí đo đạc, nhận  kết quả đo đạc theo quy định. 

Sau khi nhận kết quả đo đạc, hộ gia đình lập hồ sơ chuyển quyền tại 

UBND xã Vinh Quang. Tuy nhiên bên chuyển quyền (bên bán đất) đã làm mất 

giấy chứng nhận cấp năm 1995 do vậy chưa thực hiện được thủ tục chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. 

Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất bên chuyển 

nhượng phải có giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1, Điều 188, Luật đất 

đai 2013. Do vậy phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cho bên chuyển 

nhượng, sau đó mới thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.      

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục 

phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang hướng dẫn và thực hiện thủ tục 

cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất  

theo quy định. 

1.8. Cử tri thôn Nà Ngận, xã Yên Lập: Đề nghị UBND huyện sớm ra 

quyết định thu hồi đất ruộng nhà ông Hà Văn Hơn để thôn tổ chức làm nhà văn 

hóa kịp tiến độ.  

Hiện nay, UBND xã Yên Lập đã có Tờ trình đề nghị UBND huyện thu hồi 

đất do hộ gia đình tự nguyện trả lại đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ 

chức trích đo khu đất chuyển cho hộ gia đình, UBND xã ký bản trích đo để thực 

hiện thu hồi theo quy định, tuy nhiên hộ gia đình và UBND xã có vướng mắc do 

vậy Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được bản trích đo để tham mưu 

UBND  huyện quyết định thu hồi đất của hộ gia đình. UBND huyện giao Phòng 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã thực hiện theo đúng quy định. 

1.9. Cử tri các thôn Bắc Cá, Tồng Mọoc, xã Yên Lập: Đề nghị UBND 

huyện sớm cho ý kiến về việc chuyển đổi quỹ đất 5% và đất khác cho thôn làm 

nhà văn hóa vì UBND xã Yên Lập đã có văn bản xin ý kiến từ năm 2018.  

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Yên Lập kiểm tra, xác minh làm 

rõ nội dung kiến nghị của cử tri. Hiện nay trên địa bàn xã Yên Lập có 06 thôn có 

nhu cầu xây dựng nhà văn hóa thôn, bao gồm các thôn chưa có nhà văn hóa: Nà 

Ngận, Pắc Cá, Bắc Muồi, Nhật Tân, Khuân Khương; thôn Tồng Moọc đã có nhà 

văn hóa thôn và được UBND tỉnh cấp Giấy CNQSD đất tuy nhiên diện tích chật 

hẹp, không đủ chỗ cho các hộ sinh hoạt thôn, không đảm bảo theo quy định 

nông thôn mới về diện tích. 

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 132 Luật Đất đai quy định: 

"2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, 

thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây: 
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a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm 

công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, 

chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh." 

Qua quá trình rà soát về cơ bản UBND huyện nhất trí với địa điểm dự kiến 

xây dựng nhà văn hóa của 06 thôn và việc đề xuất sử dụng đất công ích của xã đổi 

đất cho hộ gia đình để làm nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên, các vị trí dự kiến xây 

dựng nhà văn hóa thôn của 06 thôn đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Chiêm Hóa được 

UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 

11/9/2013 không phù hợp với quy hoạch (quy hoạch là đất lúa), vì vậy trong kỳ 

quy hoạch giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 tới UBND huyện sẽ xem xét đề 

xuất điều chỉnh quy hoạch 06 vị trí dự kiến xây dựng nhà văn hóa cho phù hợp 

với quy định. 

1.10. Cử tri xã Bình Phú, Yên Lập: Đề nghị UBND huyện sớm cấp đổi 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất ở cho Nhân dân theo 

quy định của Luật đất đai. 

Ngày 24/7/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý 

nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2020, trong đó 

giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, rà soát số liệu, tham mưu chỉ đạo 

việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thực hiện dồn điền đổi thửa, 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trong Quý IV/2020. Yêu cầu Phòng Tài nguyên 

và Môi trường khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND huyện. 

2. Cấp thoát nước và Môi trường (3 ý kiến) 

2.1. Cử tri tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc:  Đề nghị UBND huyện chỉ 

đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu chỗ tập kết rác thải cho hợp lý 

và khi ép rác thải nên có biện pháp xử lý nước ép rác thải ra đường, tránh gây ô 

nhiễm môi trường. 

Hiện nay trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa chưa quy 

hoạch được vị trí tập kết chung chuyển rác, trước mắt để đảm bảo vệ sinh môi 

trường UBND huyện đã Chi nhánh Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường 

Chiêm Hóa thực hiện tập kết rác tại những điểm thuận tiện nhất có thể để đảm 

bảo được tối ưu công tác thu gom rác, ảnh hưởng ít nhất đến sinh hoạt của người 

dân và mỹ quan đô thị; hiện xe ô tô chở rác có thiết kế bộ phận thu gom nước ép 

rác, tuy nhiên chưa triệt để do những hôm trời mưa, rác chứa nhiều nước, ngoài 

ra một số hộ dân đổ cả nước thải vào thùng rác. UBND huyện giao Chi nhánh 

Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường khắc phục và hạn chế tối đa nước ép rác 

vãi ra ngoài. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, UBND thị trấn Vĩnh Lộc khảo sát vị trí tập kết chung chuyển rác tại 

thị trấn Vĩnh Lộc đảm bảo phù hợp với quy hoạch và mỹ quan đô thị. 
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2.2. Cử tri tổ Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Lộc: Cống thoát nước thải của 

Trung tâm Y tế huyện đoạn trước cửa nhà ông Nguyễn Gia Bình đề nghị phải có 

nắp đất hố ga để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đề nghị sớm đầu tư hệ thống 

rãnh thoát nước chảy xuống nhà các hộ dân (hộ ông Nguyễn Hải Nam, Nguyễn 

Thế Môn, Nguyễn Thế Giang) để đảm bảo chống sạt lở và vệ sinh môi trường.  

Hệ thống rãnh thoát nước chảy xuống nhà các hộ dân (hộ ông Nguyễn Hải 

Nam, Nguyễn Thế Môn, Nguyễn Thế Giang) hiện nay Trung tâm Y tế huyện đã 

đầu tư xây dựng xong, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. 

Đối với cống thoát nước thải đoạn trước cửa nhà ông Nguyễn Gia Bình, 

qua kiểm tra thực tế hiện nay chưa lắp hệ thống nắp cống, chiều dài khoảng 13 m, 

ý kiến kiến nghị của cử tri là chính đáng. UBND huyện giao Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất để xem xét và 

giải quyết. 

2.3. Bà Páy Thị Chiến thôn An Thịnh, xã Tân Thịnh: Xưởng sơ chế 

nhựa tại thôn An Thịnh đã bị đình chỉ, nhưng thực tế vẫn lén lút hoạt động. 

Tháng 5/2020 Phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND xã Tân Thịnh đã đến 

cơ sở lập biên bản yêu cầu đình chỉ hoạt độ và có giao cho thôn: Khi nào thấy 

xưởng hoạt động thì điện báo ngay cho cơ quan để xử lý; nhưng khi Nhân dân 

trong thôn điện báo không thấy Phòng Tài nguyên & Môi trường xuống để xử 

lý; cụ thể vào các ngày: 20/6, 21/6, 29/6, 06/7/2020.  

Sau khi xem xét hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm của UBND xã Tân Thịnh, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch đối với cơ sở sơ chế nhựa phế thải của ông Nguyễn Văn Tuấn có địa chỉ 

Xưởng tại thôn An Thịnh, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

Ngày 09/10/2020, UBND huyện Chiêm Hóa đã ban hành Văn bản số 1719/UBND-

TNMT về việc phúc đáp thư ngỏ của ông Nguyễn Văn Tuấn, theo đó: 

 - Yêu cầu ông Nguyễn Văn Tuấn, địa chỉ thường trú tại thôn Rô, xã Sơn 

Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội có Xưởng sơ chế nhựa phế thải tại 

thôn An Thịnh, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang tháo dỡ 

toàn bộ nhà xưởng và di dời toàn bộ máy móc ra khỏi thửa đất số 02, tờ bản đồ 

số 00, diện tích 3.827 m2, đất trồng cây hàng năm khác theo đúng nội dung yêu 

cầu tại Văn bản số 1516/UBND-TNMT ngày 09/9/2020 của UBND huyện về 

việc xử lý trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng tại xã Tân Thịnh.  

- Nếu ông Nguyễn Văn Tuấn cố tình không chấp hành tự tháo dỡ nhà 

xưởng và di dời máy móc ra khỏi thửa đất nông nghiệp. UBND huyện giao 

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND 

xã Tân Thịnh thiết lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đất 

đai, xây dựng và môi trường. 

3. Đền bù giải phóng mặt bằng (2 ý kiến) 

3.1. Cử tri thôn Liên Kết, xã Yên Lập: Đề nghị UBND huyện sớm lập 

phương án đền bù nước ngập lòng hồ thủy điện Chiêm Hóa, bổ sung lần 02 để 

đền bù cho dân kịp thời, ý kiến này đã đề nghị nhiều lần. 
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Nội dung đề nghị trên của các hộ nằm trong khu vực thôn Liên Kết, xã 

Yên Lập, lòng hồ Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa sau khi vận hành nhà máy tiếp 

tục bị ảnh hưởng do khu vực nhánh suối lên Bắc Kạn chưa được cắm mốc cos 

ngập, năm 2014 đã được Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (nay là Trung 

tâm Phát triển quỹ đất) kiểm kê, họp xét HĐBT nhưng do chủ đầu tư không lập 

được bản đồ thu hồi để trình phê duyệt; các nội dung vướng mắc phát sinh công 

trình Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa được UBND huyện tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh cho chủ trương tiếp tục thực hiện. 

Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 2128/UBND-TNMT ngày 

25/7/2019 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 

công trình Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa. Sau khi có Văn bản của UBND tỉnh, 

UBND huyện Chiêm Hóa đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 

16/8/2019 về triển khai thực hiện Văn bản số 2128/UBND-TNMT ngày 

25/7/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 3867/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019 về thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Văn bản số 

2128/UBND-TNMT ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Trong đó 

giao Chủ đầu tư xây dựng công trình Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Quốc tế ICT thực hiện cắm mốc, đo đạc xác định lại toàn bộ phạm 

vi lòng hồ. 

Đến tháng 6/2020, chủ đầu tư thực hiện đo đạc và bàn giao được bản đồ 

khu vực nhánh suối lên Bắc Kạn, thôn Liên Kết, xã Yên Lập (khu vực Nà Coóc) 

và nhánh suối lên thôn Đoàn Kết, xã Phú Bình. UBND huyện đã chỉ đạo Trung 

tâm Phát triển quỹ đất gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định để tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất. Sau khi 

kiểm tra hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ để đề nghị chủ đầu 

tư chỉnh sửa lại bản đồ thu hồi. Ngày 08/10/2020, chủ đầu tư đã hoàn thành việc 

chỉnh sửa bản đồ thu hồi để cung cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và đề 

nghị thẩm định, phê duyệt thông báo thu hồi đất tại Văn bản số 78/CV-TĐCH. 

Ngày 27/10/2020, UBND huyện ban hành Thông báo số 220/TB-UBND 

về việc thông báo thu hồi đất. Ngày 04/11/2020 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã 

thực hiện công bố Thông báo thu hồi đất. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo 

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các 

trình tự giải phóng mặt bằng theo quy định. 

3.2. Cử tri tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc: Đề nghị UBND huyện sớm 

cân đối kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho một số hộ gia đình còn lại 

khu vực tổ Vĩnh Lim, để tổ dân phố thuận lợi trong quá trình vận động Nhân 

dân chấp hành tốt bày bán hàng đúng nơi quy định và chỉnh trang đô thị, tránh 

gây mất mỹ quan chung của thị trấn. 

Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình 

hạ tầng trên địa bàn thị trấn, hầu hết các hộ gia đình bị ảnh hưởng đều ủng hộ 

phương án hỗ trợ bồi thường của nhà nước giúp cho việc xây dựng thị trấn dần 

xanh, sạch, đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên vẫn có cá biệt một số ít 

hộ gia đình không chấp hành, gây khó khăn cho việc triển khai thi công xây 

dựng, một số hạng mục công trình không có đủ mặt bằng để xây dựng hoàn 
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chỉnh làm ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình khác. UBND huyện giao UBND thị 

trấn Vĩnh Lộc tiếp tục và tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình vì 

lợi ích chung của Nhân dân trong khu vực, chấp hành chính sách hỗ trợ của nhà 

nước; tăng cường đôn đốc Đội Kiểm tra liên ngành về trật tự và môi trường đô 

thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-

UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện kịp thời xử lý các trường hợp lấn 

chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán hang, tập kết vật liệu gây mất trật tự, an 

toàn giao thông. 

III. XÂY DỰNG CƠ BẢN - GIAO THÔNG (15 ý kiến) 

1. Xây dựng cơ bản (8 ý kiến) 

1.1. Cử tri thôn Chuông, xã Hà Lang: Đề nghị Nhà nước xem xét đầu tư 

xây dựng cầu tràn khu vực Ta Coòng, thôn Chuông để Nhân dân đi lại sản xuất 

được thuận lợi, vì đa số diện tích đất nông nghiệp, đất màu sản xuất của nhân 

dân tập trung hai bên suối. 

Nhu cầu của nhân dân trong khu vực về việc xây dựng các công trình cầu, 

cống kết nối hệ thống giao thông nông thôn tại các thôn là rất chính đáng, cần 

thiết. Nhưng do nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn, UBND huyện đã có 

nhiều văn bản đề nghị tỉnh, nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng các cầu dân 

sinh trên địa bàn huyện nhưng chưa có kết quả. Trước mắt, đề nghị bà con Nhân 

dân tạm thời khắc phục khó khăn, tạm thời sử dụng các công trình hiện có để 

đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Hà Lang xem xét vận dụng các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ của nhà nước để tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng theo 

lộ trình phù hợp.  

1.2. Cử tri thôn Bảo Ninh, xã Yên Nguyên: Cầu Làng Gò, cầu Làng Tạc 

bị nước lũ xoáy vào gây xói lở hai đầu cầu, có nguy cơ bị lở hai mố cầu. Đề 

nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra, có kế hoạch đắp chèn hai đầu cầu để 

chống sạt lở. 

Cầu Làng Gò được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Dự án đầu tư xây 

dựng cầu dân sinh (Hợp phần cầu - Dự án LRAMP) do Tổng cục đường bộ - Bộ 

Giao thông Vận tải làm chủ dự án, chủ đầu tư; cầu Làng Tạc được xây dựng 

bằng nguồn vốn Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Sau khi xây 

dựng hoàn thành, cả 2 công trình này đã được bàn giao cho xã Yên Nguyên 

quản lý, sử dụng. Việc quản lý, bảo vệ, bảo dưỡng các công trình hạ tầng trên 

địa bàn là công việc thường xuyên, cần thiết nhằm đảm bảo cho công trình an 

toàn, sử dụng lâu dài. Đề nghị UBND xã Yên Nguyên chỉ đạo các thôn vận động 

nhân dân đóng góp làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, khắc phục ngay các hư 

hỏng nhỏ, nếu công trình phát sinh những vấn đề vượt quá khả năng của xã thì 

có Văn bản báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo giải quyết. 

1.3. Cử tri thôn Bản Giảo, xã Tân Mỹ: Đề nghị cấp trên hỗ trợ kè đá sạt 

lở bờ suối ba đoạn Nà Khuy thuộc thôn Nà Giàng. 

Khu vực xã Tân Mỹ có 02 dòng suối lớn là Ngòi Ba, Ngòi Minh chảy qua 

nên nên việc dòng chảy làm xói lở bờ, ảnh hưởng đến đất ở, đất sản xuất là 
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thường xuyên. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tân Mỹ phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền để có kế 

hoạch đầu tư xây dựng kịp thời. 

1.4. Cử tri thôn Nà Lại, xã Tri Phú 

a) Đề nghị Nhà nước khảo sát thiết kế hệ thống thoát nước từ khe Lung 

Chao, thôn Nà Lại xuống khu dân cư. Tránh mùa mưa lũ đất, cát bị cuốn chôi 

vùi lấp khu ruộng sản xuất của Nhân dân trong thôn.  

Trong những năm gần đây, tình trạng tự san lấp, xây dựng nhà ở và các 

công trình khác làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, ảnh hưởng đến sinh hoạt và 

sản xuất xảy ra ở nhiều nơi. Đề nghị UBND xã Tri Phú kiểm tra, xem xét, hướng 

dẫn cho nhân dân có phương án khắc phục các công trình làm ảnh hưởng đến 

dòng chảy các khe suối, hoàn trả lại các khe rãnh tự nhiên, mương tiêu tránh để 

nước chảy tràn lan làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. 

b) Đề nghị Nhà nước nâng cấp (nâng cao hơn) đập tràn qua suối từ thôn 

Nà Lại lên thôn Bản Tát, xã Tri Phú. Vì hiện nay đập tràn thấp mưa lũ hay bị 

ngập người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. 

Đường tràn liên hợp qua suối từ thôn Nà Lại đến thôn Bản Tát được đầu 

tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2010. Hiện tại, công trình vẫn sử dụng 

bình thường, không có vấn đề về chất lượng. Tuy nhiên do là đường tràn liên 

hợp nên khi có lũ lớn thì việc lưu thông qua tràn bị ách tắc. Nhu cầu của bà con 

trong khu vực là chính đáng nhưng do điều kiện kinh tế của huyện còn khó khăn 

nên chưa thể đáp ứng nguyện vọng của bà con về nâng cấp công trình này. Đề 

nghị UBND xã Tri Phú chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân các thôn trong khu vực 

khắc phục và có phương án đảm bảo giao thông an toàn cho nhân dân trong mùa 

mưa lũ hàng năm 

c) Đề nghị Nhà nước nâng cấp công trình nước sạch Lung Chao, thôn Nà 

Lại, xã Tri Phú phục vụ đầy đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân trong thôn. 

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Lung Chao, thôn Nà Lại, xã Tri 

Phú được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2002 từ nguồn vốn Chương 

trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, do 

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh làm chủ đầu tư, công trình sau 

khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giao cho Hợp tác xã nông, lâm nghiệp xã 

Tri Phú quản lý, vận hành và khai thác phục vụ cấp nước sinh hoạt cho khoảng 

trên 60 hộ dân thôn Nà Coóc và thôn Nà Lại. Tuy nhiên đến năm 2011 công 

trình dừng hoạt động. Hiện nay công trình đã bị hư hỏng nhiều do trong quá 

trình quản lý, vận hành khai thác công trình không thu được tiền sử dụng nước 

của các hộ dân, dẫn đến không có kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên và 

một số đoạn đường ống cấp nước đã bị đứt, gãy và hư hỏng do trong quá trình 

đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.02 (Kim Bình – Tri Phú- Linh Phú).  

Ủy ban nhân dân xã đã dự kiến sử dụng nguồn vốn Chương trình 135 để 

đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Lung Chao, 

thôn Nà Lại, để cấp nước phục vụ cho sinh hoạt của Nhân dân thôn Nà Lại và 

thôn Nà Coóc. Tháng 12/2018, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp lấy ý kiến 
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Nhân dân 02 thôn Nà Lại và Nà Coóc để sửa chữa, nâng cấp công trình; tuy 

nhiên đa số các hộ dân nhất trí không đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình nữa. 

Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân xã đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh 

vốn đầu tư sang xây dựng công trình đường liên thôn Khuổi Pạu - Nà Coòng 

thực hiện trong năm 2020. Hiện nay, cơ bản các hộ dân trong phạm vi cấp nước 

của công trình đang sử dụng nước ổn định từ giếng đào, giếng khoan và nguồn 

nước tự chảy dẫn về... để sử dụng trong sinh hoạt.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tri Phú đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 

động Nhân dân nâng cao nhận thức và có ý thức sử dụng nước tiết kiệm; đồng 

thời tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ nước sạch sinh hoạt theo Quyết định số 

2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2017-2020 và chính sách tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ người 

dân nông thôn trên địa bàn xã, theo Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 

19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa 

thực hiện chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn, đến người dân trên địa bàn xã biết để sớm tiếp cận chính sách 

1.5. Cử tri xã Yên Lập: Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét đầu tư 

nhà làm việc của UBND xã, vì hiện này nhà làm việc cũ đã xuống cấp trầm 

trọng không đẩm bảo an toàn cho cán bộ, công chức xã làm việc. 

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Yên Lập đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh bổ sung danh mục đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết 

định số 363/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang, hiện nay công trình đang thực hiện các bước đầu tư xây dựng, dự kiến 

khởi công vào năm 2021. 

1.6. Cử tri thôn Cốc Táy, xã Yên Lập: Đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư 

làm cầu sang khu Khun Cải để Nhân dân vận chuyển mía thuận tiện. 

Việc xây dựng các tuyến đường vào các khu sản xuất của nhân dân ở các 

xã là khá lớn và cần thiết. Tuy nhiên do điều kiện ngân sách còn hạn chế, việc đầu 

tư xây dựng các công trình gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng ngay được nhu cầu 

của Nhân dân. Đề nghị UBND xã Yên Lập rà soát, xem xét vận dụng các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn được phân cấp như vốn Chương trình 

135, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ... để đầu tư nâng 

cấp theo lộ trình phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sản xuất. 

2. Giao thông (06 ý kiến) 

2.1. Ông Nông Văn Tưởng, thôn Nà Thoi, xã Xuân Quang: Hiện nay 

cầu treo khu vực thôn Nà Nhàm qua ngòi quãng đã xuống cấp nhiều: 02 đầu cầu 

bị bung hết ốc vít, đề nghị cơ quan quản lý quan tâm bảo dưỡng lại để nhân dân 

yên tâm đi lại. 

Cầu treo Nà Thoi được đầu tư xây dựng theo Đề án xây dựng cầu treo dân 

sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền 

Trung và Tây Nguyên do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư. Công trình đã 

được xây dựng hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng. Hiện 
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nay cầu Nà Thoi được UBND huyện giao Hạt Quản lý giao thông huyện trực 

tiếp quản lý sử dụng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác 

quản lý, vận hành khai thác và tổ chức giao thông tại Văn bản số 450/UBND-

GT ngày 09/5/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và khai thác cầu 

treo. UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông tăng cường công tác quản 

lý, kịp thời khắc phục ngay các hạng mục bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho 

công trình, an toàn giao thông qua cầu. 

2.2. Cử tri tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc: Đề nghị UBND huyện sớm 

đưa tuyến đường mới Đồng Luộc – Phúc Hương vào quản lý sớm, không nên 

cho xe quá tải trọng đi vào đoạn đường đó, tránh hư hỏng về hành lang đường: 

hiện nay có 1 số đoạn đã có hiện tượng bị lún xuống, do có 1 số xe ô tô to để 

trên hành lang đường. 

Tuyến đường Đồng Luộc - Phúc Hương có chiều dài L= 1.582,07m, cấp 

đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông đô thị (TCXDVN 1004-2007). 

Công trình được khởi công xây dựng tháng 10/2017, hoàn thành tháng 11/2019, 

được UBND huyện tổ chức thông xe phục vụ việc đi lại của nhân dân tháng 

12/2019 (đã vận hành sử dụng từ tháng 12/2019).  

Việc quản lý tuyến đường gồm 2 nội dung: 

- Công tác duy tu, bảo trì thường xuyên: Đây là tuyến đường đô thị, nội 

dung này trách nhiệm tham mưu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện. Năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán 

dịch vụ, trình UBND huyện phê duyệt để thực hiện từ năm 2021. 

- Về công tác quản lý kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ, quản 

lý trật tự xây dựng 2 bên tuyến đường: UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng chủ trì tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 

đô thị, đưa tuyến đường vào nội dung quy chế để quản lý; phối hợp với UBND 

thị trấn Vĩnh Lộc quản lý kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ, quản lý 

trật tự xây dựng 2 bên tuyến đường Đồng Luộc - Phúc Hương như đang quản lý 

các tuyến đường khác tại thị trấn theo đúng quy định của Luật Giao thông đường 

bộ, Luật Xây dựng, các quy định hiện hành và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến 

trúc đô thị. 

2.3. Cử tri thôn Trung Lợi, xã Trung Hòa: Tuyến đường liên xã từ thị trấn 

Vĩnh Lộc đi Hòa An đoạn thuộc địa bàn xã Trung Hòa xuống cấp trầm trọng. Đề 

nghị Nhà nước làm mới hoặc sửa chữa để Nhân dân đi lại đỡ nguy hiểm. 

Tuyến đường từ thị trấn Vĩnh Lộc qua Trung Hòa đi Nhân Lý được đầu tư 

xây dựng từ năm 2010, với tải trọng thiết kế H13; kết cấu xây dựng: Móng áo 

đường bằng đá dăm tiêu chuẩn gồm 02 lớp, lớp dưới dày 15cm, lớp trên dày 

14cm, mặt đường láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2. Do 

đường đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm và trong những năm gần đây, số 

lượng phương tiện vận tải trên địa bàn tăng nhanh, số lượng xe chở quá tải trọng 

cho phép lưu thông qua tuyến đường này cũng tăng lên dẫn đến làm cho mặt 
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đường bị xuống cấp nhanh chóng. Nhu cầu tu sửa, nâng cấp tuyến đường nêu 

trên là cần thiết, tuy nhiên do điều kiện kinh tế của huyện còn khó khăn nên 

chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư. Đoạn đường nêu trên do Hạt Quản lý giao 

thông huyện quản lý, duy tu bảo dưỡng. UBND huyện đã chỉ đạo Hạt quản lý 

giao thông tăng cường công tác quản lý, kịp thời thực hiện ngay việc sửa chữa 

những đoạn đường bị hư hỏng để đảm bảo giao thông thông suốt; đồng thời chỉ 

đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề 

xuất với cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường trên trong 

thời gian sớm nhất. 

2.4. Cử tri thôn Bản Phán, xã Trung Hòa: Đề nghị cấp trên tiếp tục cung 

ứng xi măng để Nhân dân làm đường ngõ vào nhà (các ngõ có từ 2 đến 3 hộ chưa có 

xi măng, hiện nay Nhân dân có nhu cầu). 

Đề nghị UBND xã Trung Hòa rà soát, tổng hợp nhu cầu bê tông hóa 

đường giao thông nông thôn của các thôn, báo cáo UBND huyện để xây dựng kế 

hoạch  đề nghị tỉnh hỗ trợ xi măng, ống cống để tiếp tục thực hiện trong thời 

gian tới. 

2.5. Cử tri thôn Phong Quang và Tiên Hóa 2, xã Vinh Quang: Đề nghị 

Uỷ ban nhân dân huyện cân đối ngân sách hỗ trợ các thôn thuộc xã nông thôn 

mới nâng cao, cấp kinh phí hỗ trợ nâng cấp các tuyến đường thôn 2 m lên 3 m, 

các tuyến đường 3 m đã xuống cấp đảm bảo tiêu chí đường giao thông thôn 

nâng cao toàn xã và nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Phong Quang năm 2020; 

vườn kiểu mẫu của hộ ông Ma Văn Vui, thôn Tông Trang. 

Tiếp thu ý kiến đề nghị của cử tri, tuy nhiên do tình hình kinh tế trong 

năm nay rất khó khăn, nguồn ngân sách huyện rất hạn hẹp chưa có khả năng cân 

đối nguồn kinh phí theo kiến nghị của cử tri. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tham mưu cho UBND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung 

kinh phí và cân đối ngân sách huyện để hỗ trợ thực hiện các tiêu chí nông thôn 

mới kiểu mẫu theo kiến nghị của cử tri. 

2.6. Cử tri thôn Bản Man, xã Bình Phú: Đề nghị UBND huyện xem xét 

đầu tư nâng cấp tuyến đường từ cổng trường Trung học cơ sở xã đến thôn Bản 

Man khoảng 1,0 km bằng bê tông hoặc dải nhựa cho Nhân dân đi lại thuận tiện. 

Trong những năm gần đây, hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn 

huyện nói chung, trong xã Bình Phú nói riêng đã được đầu tư khá lớn, tạo điều 

kiện thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế của nhân dân. Dù vậy, vẫn 

chưa thể đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển do nguồn lực đầu tư hạn chế, 

chưa thể xây dựng ngay các tuyến đường theo đề nghị của cử tri. Đề nghị Uỷ 

ban nhân dân xã Bình Phú rà soát, xem xét vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ 

trợ của tỉnh và các nguồn vốn được phân cấp như vốn Chương trình 135, 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ... để đầu tư nâng cấp 

dần, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại. Đồng thời, rà soát, tổng hợp nhu 

cầu bê tông hóa đường giao thông nông thôn của các thôn bản, báo cáo UBND 

huyện để xây dựng kế hoạch trình, đề nghị tỉnh hỗ trợ xi măng, ống cống để tiếp 

tục thực hiện trong thời gian tới. 
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IV. LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC(07 ý kiến) 

 1. Cử tri các thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh: Thực hiện phương châm 

“Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Nhân dân các thôn đã dựng xong cột từ 

tháng 12/2019 nhưng đến tháng 7/2020 Điện lực Chiêm Hóa vẫn chưa thực hiện 

việc mắc lại dây cho Nhân dân. Cử tri tiếp tục đề nghị Điện lực Chiêm Hóa khẩn 

trương mắc dây cho Nhân dân, đảm bảo an toàn lưới điện, Nhân dân an tâm 

trong sản xuất, sinh hoạt.   

Qua kết quả kiểm tra, rà soát các nhánh đường dây 0,2 kV tại xã Tân 

Thịnh đã thực hiện thay thế cột tre, gỗ bằng cột bê tông, thực hiện theo phương 

châm “Nhà nước và Nhân dân cùng thực hiện”. Đến thời điểm hiện tại còn 02 

nhánh đường dây sau khi dựng cột bê tông nhưng chưa mắc dây lên cột. Do 

đường dây cũ đi trên cột tre, gỗ trước đây được kéo tắt qua ruộng, vườn để giảm 

thiểu khoảng cách dây dẫn, tiết kiệm chi phí; tiết diện dây dẫn nhỏ, nhiều vị trí 

bị rạn nứt chân chim. Đến khi thay thế cột bê tông được dựng theo đường bê 

tông dân sinh để thuận tiện trong quá trình vận hành và hoạt động sản xuất của 

Nhân dân. Do vậy Điện lực Chiêm Hóa không thực hiện chuyển đường dây cũ 

lên trên cột bê tông mới dựng. Điện lực Chiêm Hóa đã lập phương án sửa chữa 

thường xuyên tận dụng vật tư thu hồi từ các công trình chống quá tải, sửa chữa 

lớn trình Công ty Điện lực Tuyên Quang cấp vật tư để đơn vị thực hiện nâng cấp 

tại 02 tuyến đường dây trên. Đầu quý IV/2020, Công ty Điện lực Tuyên Quang 

đã cấp vật tư cho đơn vị và Điện lực Chiêm Hóa đang thực hiện nâng cấp, thay 

thế tại 02 tuyến đường dây nêu trên. Dự kiến đến đầu tháng 12/2020 sẽ hoàn 

thành khối lượng.  

2. Cử tri thôn Nà Lại, xã Tri Phú: Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa xem xét 

di chuyển cột điện trong khu sân thể thao của thôn Nà Lại, đảm bảo cho thôn tổ 

chức các hoạt động được tập trung và thuận lợi.  

Qua kết quả kiểm tra, cột điện cử tri có ý kiến kiến nghị ở trên là cột điện 

35kV thuộc lộ đường dây 371 E14.2. Lộ 371 E14.2 hiện đang nhận điện từ trạm 

biến áp 110 kV Chiêm Hóa có nhiệm vụ cung cấp điện cho các xã Phúc Thịnh, 

Tân Thịnh, Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý, Vinh Quang, Bình Nhân, Kim Bình, 

Tri Phú, Linh Phú và một phần phụ tải của huyện Yên Sơn.  

Về việc cử tri đề nghị di chuyển cột điện trong khu sân thể thao của thôn 

Nà Lại do vị trí cột của đường dây 35 kV cần di chuyển trong khu sân thể thao 

của thôn Nà Lại, hai bên không có vị trí để đặt cột nếu thực hiện di chuyển vị trí. 

Mặt khác, hiện tại không có nguồn kinh phí để thực hiện di chuyển cột điện 35 

kV. Trong trường hợp cần thiết phải di chuyển, ngoài yếu tố về kỹ thuật của 

đường dây cần phải đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thì kinh phí di 

chuyển thuộc về bên đề nghị di chuyển chịu hoàn toàn chi phí. 

3. Cử tri thôn Soi Đúng, xã Vinh Quang: Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa 

kiểm tra, nâng cấp trạm biến áp Vĩnh Bảo, Soi Đúng hoặc xây dựng trạm biến 

áp tại thôn Soi Đúng và kiểm tra tuyến đường điện vào khu vực Nà Toc, Nà 

Đình hiện nay rất yếu; tháo dỡ các cột điện cũ hiện nay không sử dụng trên các 
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thửa ruộng khu vực Nà Lay thuộc thôn Vĩnh Bảo để không làm ảnh hưởng đến 

việc sản xuất của Nhân dân. 

Đối với ý kiến nâng cấp TBA Soi Đúng để đảm bảo cung cấp điện. Trong 

tháng 8 năm 2020, Điện lực Chiêm Hóa đã thực hiện nâng công suất MBA thuộc 

TBA Soi Đúng từ 100 kVA lên MBA 180 kVA. Hiện tại TBA Soi Đúng đã đảm 

bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho khu vực thôn Soi Đúng, Vĩnh Bảo. 

Đối với ý kiến tháo dỡ các cột điện cũ hiện nay không sử dụng trên các 

thửa ruộng khu vực Nà Lay thuộc thôn Vĩnh Bảo để không làm ảnh hưởng đến 

việc sản xuất của Nhân dân. Qua kiểm tra xác minh, để thi công tuyến đường 

Vinh Quang - Bình Nhân do UBND huyện làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện đã giao cho nhà thầu thi công thực hiện việc di dời 

đường điện để phục vụ thi công tuyến đường trên. Sau khi di dời đường điện, 

đơn vị thi công chưa thực hiện hết khối lượng công việc, đến nay vẫn chưa thực 

hiện thu hồi những vị trí cột không còn dùng đến. UBND huyện giao Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng huyện yêu cầu đơn vị thi công thực hiện hết khối 

lượng công việc được giao. 

4. Cử tri thôn Ngọc Lâu, xã Vinh Quang: Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa 

chuyển cột điện trên ta luy (đằng sau nhà ông Hà Ngọc Kim) để đảm bảo an 

toàn cho người dân. 

Qua kết quả kiểm tra, cột điện cử tri có kiến nghị là cột điện thuộc đường 

dây hạ thế của TBA An Ninh. Hiện tại, cột điện phía sau nhà ông Hà Ngọc Kim 

đang nằm trên taluy dương, cột cách chân taluy ≈ 1,2 m, chiều cao cách mặt 

đường  ≈ 1,5 m. Cột là loại cột be tông H7,5 m. Với kết cấu của cột và chiều 

cao, khoảng cách của cột trên taluy, chân cột so với mặt đường là đảm bảo an 

toàn trong quá trình vận hành. 

5. Cử tri thôn Tân Quang, xã Vinh Quang: Đề nghị Điện lực Chiêm 

Hóa sửa chữa và nâng cấp lên điện 3 pha đường nhánh điểm từ ngã ba xưởng 

cơ khí ông Phan Văn Thắng đến Nhà văn hóa thôn Tân Quang, hiện nay 2 cột 

điện bằng bê tông đã bị gãy, 2 cột điện bằng tuýp sắt đã gỉ đứt chân cột, nguồn 

điện cấp cho các hộ sử dụng không đảm bảo cho sinh hoạt. 

Sau khi kiểm tra, xác minh, đối với 02 cột điện phản ảnh bằng bê tông bị 

gãy hiện tại đang có hiện tượng rạn nứt phía ngoài, không bị gãy như ý kiến cử 

tri. Cột điện hiện tại vẫn đảm bảo cho quá trình vận hành. Điện lực Chiêm Hóa 

đã lập kế hoạch để thay thế 2 cột điện trên trong thời gian tới.  

Đối với 02 cột điện bằng tuýp sắt đã đứt chân cột là cột của các hộ dân tự 

dựng để kéo đường dây từ sau công tơ về các gia đình. Vì đường dây sau công 

tơ là tài sản của các hộ dân nên các hộ dân phải tự đầu tư, nâng cấp, sửa chữa để 

đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.  

Đối với ý kiến nâng cấp đường dây điện từ dây 0,2 kV lên thành đường 

dây 0,4kV để cung cấp điện cho các hộ dân. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Điện lực 

Chiêm Hóa đã đưa vào lộ trình đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất. 



 

 

20 

6. Cử tri tổ Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Lộc 

- Chưa nhất trí với nội dung trả lời tại Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 

27/5/2020 của UBND huyện Chiêm Hóa về ý kiến đề nghị: “Đề nghị Điện lực 

Chiêm Hóa xem xét lại vị trí đặt Trạm hạ thế tại tổ Rẹ 1(cũ), hiện nay Điện lực 

Chiêm Hóa cho di chuyển Trạm hạ thế vào đường xuống vườn rau của các hộ 

gia đình, thuộc khu vực cạnh nhà ông Hoàng Xuân Phia”. Nếu xảy ra mất an 

toàn thì ai chịu trách nhiệm. 

- Đề nghị Điện lực Chiêm Hóa cho biết về quy cách, kích thước của Trạm Biến 

áp theo quy định và kích thước của Trạm Biến áp Trung tâm Y tế 1 theo Báo cáo số 

410/BC-UBND ngày 27/5/2020 của UBND huyện Chiêm Hóa có đúng không? 

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành 

phối hợp với UBND thị trấn Vĩnh Lộc, tổ dân phố Vĩnh Quý và gia đình đến 

hiện trường của TBA Trung tâm Y tế 1. Sau khi được tuyên truyền, giải thích về 

các quy trình vận hành của TBA, các quy trình, quy phạm an toàn điện, hộ gia 

đình đã hoàn toàn nhất trí và không có ý kiến gì thêm.  

V. LĨNH VỰC KHÁC (03 ý kiến) 

1. Cử tri thôn Soi Đúng xã Vinh Quang: Đề nghị cấp có thẩm quyền 

thông báo cho Nhân dân thôn Soi Đúng biết Công trình Thủy điện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang có làm hay không? và mức nước ngập ảnh hưởng như thế nào đến 

cánh đồng của thôn để Nhân dân yên tâm sản xuất. 

Công trình thủy điện Yên Sơn do Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng 

và du lịch Bình Minh làm Chủ đầu tư. 

- Về cos nước ngập của công trình: Theo các quyết định đã được phê 

duyệt, mực nước dâng bình thường của hồ thủy điện Yên Sơn là +36,5m.  

- Về thời gian tích nước: Theo tiến độ xây dựng công trình thủy điện 

Yên Sơn đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 

386/QĐ-UBND ngày 11/12/2018, công trình thủy điện Yên Sơn sẽ tích nước 

vào quý IV/2020. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tiến độ hoàn thành 

trong năm 2020 không thực hiện được vì toàn bộ phần thiết bị nhà máy thủy 

điện Yên Sơn ký hợp đồng với nhà thầu là Công ty TNHH sản xuất thiết bị cơ 

khi hạng nặng Thiên Tân - Thiên Phát (Trung Quốc). Vì vậy, dự kiến tiến độ 

hoàn thành công trình nhà máy thủy điện Yên Sơn trong tháng 12/2022. Trên cơ 

sở dự kiến tiến độ (hoàn thành trong năm 2022), thời điểm nước ngập lòng hồ 

thủy điện Yên Sơn như sau: 

+ Thời gian từ nay đến quý III/2022 do chưa lấp sông chặn dòng nên mực 

nước trên Sông Gâm vẫn diễn biến bình thường. 

+ Từ quý III/2022, do chặn dòng nên cos ngập vùng lòng hồ của Thủy 

điện Yên Sơn là 36,5 m. 
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2. Cử tri thôn Khun Cúc, xã Kiên Đài: Tiếp tục có ý kiến đề nghị Chi 

nhánh Viettet Chiêm Hóa giải quyết vụ việc gây sự cố ngăn mạch đường dây 04 

KV tại vị trí cột số 5- 6 Lộ 2 Trạm biến áp Kiên Đài 2 gây hư hỏng thiết bị điện 

ngày 21/10/2013 tại thôn Khun Cúc, sau khi vụ việc xảy ra UBND xã đã mời đại 

diện các bên liên quan cùng nhau lập Biên Bản làm việc ngày 12/12/2013 và có 

kết luận khắc phục thiệt hại cụ thể nhưng đến nay bên gây hại chưa giải quyết 

cho một số hộ dân và Trường học bị thiệt hại, đề nghị các cơ quan liên quan 

sớm xem xét giải quyết cho một số hộ dân và Trường học bị thiệt hại vì ý kiến 

này đã đề nghị nhiều lần và lâu không được quan tâm giải quyết Nhân dân rất 

bức xúc. 

Do vụ việc đã lâu, Chi nhánh Viettet Chiêm Hóa đã thực hiện luân chuyển 

nhiều lãnh đạo quản lý vì vậy phải thực hiện kiểm tra, xác minh lại vụ việc. Tiếp 

thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao Chi nhánh Viettet Chiêm Hóa phối 

hợp với UBND xã Kiên Đài kiểm tra, giải quyết và trả lời cho cử tri. 

UBND huyện Chiêm Hoá trân trọng báo cáo./. 
 

  Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ;         (báo cáo) 

- HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện khoá 19; 

- Các cơ quan, đơn vị;       (thực hiện và 

- UBND các xã, thị trấn;   TB cho cử tri)  

- Chánh VP, các PCVP HĐND & UBND huyện; 

- Các Chuyên viên; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 
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