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BÁO CÁO 
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

 

Thực hiện Văn bản số 31/HĐND-VP ngày 12/02/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XIX,  

Sau khi giao các cơ quan, đơn vị tiếp thu, kiểm tra, xem xét giải quyết, Ủy 

ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo kết quả như sau: 

A. VỀ LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP 

I. Cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: 

1. Đầu tư, xây dựng bể lắng Lamen và bể chứa theo công nghệ mới để đảm 

bảo phục vụ cho nhân dân trong sinh hoạt hằng ngày.  

Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Yên Hoa, huyện Na Hang 

đã được đầu tư tại quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh. 

Trong đó có đầu tư hệ thống xử lý nước theo công nghệ bể lắng đứng ngăn phản 

ứng trung tâm kết hợp bể lọc nhanh và hệ thống thiết bị khử trùng đảm bảo chất 

lượng nước sau xử lý đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế. Hiện tại, Ban quản 

lý khai thác công trình cấp nước nông thôn trực thuộc Trung tâm Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông thôn – đơn vị quản lý công trình cấp nước sinh hoạt khu 

trung tâm xã Yên Hoa, huyện Na Hang đã tuân thủ theo đúng các quy định về 

công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình. Trong quá trình quản lý, Ban 

quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn đã tổ chức thực hiện công tác nội 

kiểm chất lượng nước, đảm bảo chất lượng nước đầu ra của công trình đạt yêu 

cầu theo đúng quy định của Bộ Y tế để cấp nước phục vụ nhân dân. 

2. Xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất 

trên địa bàn thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang phục vụ nhân dân trong 

phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 

Về vị trí, diện tích cử tri đề nghị chuyển đổi thuộc các khoảnh 160 (các lô 

27, 29, 32, 33, 34), 160a (các lô 6, 19, 26, 27, 28, 32, 21, 25 33, 34, 29) và khoảnh 
182 (các lô 10, 21, 28, 24, 19, 14, 6, 7), có tổng diện tích 75,14 ha. Trong đó: 

Rừng tự nhiên 48,14 ha; rừng trồng 20,21 ha, đất khác (NN, DHK) 6,74 ha; chức 
năng phòng hộ, chủ quản lý Ủy ban nhân dân xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 về việc 
điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2016-2020. 
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 Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện 

Na Hang giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 
và hoàn thiện lấy ý kiến đề xuất về lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; do đó, 
việc điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất theo nội dung 

kiến nghị của cử tri sẽ được xem xét đề nghị đề xuất điều chỉnh, bổ sung.  

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang nghiên cứu, 

xem xét cụ thể nội dung kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa để đề xuất Ủy ban nhân 
dân tỉnh điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện theo đúng quy định; đồng 

thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa tăng cường công tác tuyên truyền phối 
hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phá 

rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. 

II. Cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hoá đề nghị: Thực hiện cung ứng 

sớm giống cây lâm nghiệp chất lượng cao kịp khung thời vụ cho nhân dân, hiện 

nay tiến độ thực hiện còn chậm. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao trên địa  

bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn là cơ quan lập các thủ tục đấu thầu cung ứng cây giống 

tập trung theo quy định. Đến ngày 31/3/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu cung cấp cây giống và đã thông báo 

cho các Ban quản lý dự án cơ sở tiến hành ký hợp đồng mua cây giống để cấp cho 

các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khung thời vụ trồng rừng vụ Xuân – 

Hè (từ tháng 4 đến tháng 6 theo phân vùng sinh thái lâm nghiệp của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn). Hiện nay các nhà thầu đang triển khai thực hiện 

ký hợp đồng, phối hợp với các Ban quản lý dự án cơ sở cấp cây, dự kiến sẽ hoàn 

thành 100% kế hoạch cấp cây trên địa bàn toàn tỉnh trước 15/5/2022. 

B. VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, THUỶ LỢI, ĐIỆN 

I. Cử tri huyện Chiêm Hoá  

1. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ thị trấn 

Vĩnh Lộc qua các xã Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý (tuyến đường ĐT 188 đi qua các 

xã Hòa An, Nhân Lý, thị trấn Vĩnh Lộc; tuyến đường ĐH 10 đi qua xã Trung Hòa). 

Tuyến đường từ thị trấn Vĩnh Lộc qua các xã Trung Hòa, Hòa An, Nhân 

Lý có tổng chiều dài 16,0km bao gồm các tuyến đường: thị trấn Vĩnh Lộc – Hòa 

An (ĐH.05) có chiều dài 8km; tuyến ĐT.188 từ Km30+500 - Km33+500, có chiều 

dài 2km; tuyến đường Hòa Phú - Nhân Lý (ĐH.10) từ Km8+00 - Km14+00, có 

chiều dài 6km. Các đoạn tuyến nêu trên có kết cấu mặt đường láng nhựa được đầu 

tư xây dựng từ lâu (năm 2010), qua thời gian khai thác sử dụng, các phương tiện 

có tải trọng lưu thông nhiều, kết hợp với ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão, làm 

hư hỏng, xuống cấp nền, mặt đường, tuy nhiên do khối lượng hư hỏng lớn vượt 

quá khả năng của nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên nên chưa thể khắc 

phục triệt để được các hư hỏng. Cử tri đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ 

thị trấn Vĩnh Lộc qua các xã Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý là hoàn toàn chính 
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đáng. Đối với đoạn từ Km30+500 - Km33+500, ĐT.188 nằm trong phạm vi Dự 

án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 188 đoạn từ Km0 - Km48+00 (Km151+600, 

QL.2 - thôn Vĩnh Bảo, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) 

đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Tuyên Quang được 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 72/NQ-HĐND ngày 

21/12/2021.  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được 

thuận lợi hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp 

với UBND huyện Chiêm Hóa chỉ đạo đơn vị quản lý đường tăng cường hơn nữa 

công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa đảm bảo êm thuận mặt 

đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao 

thông; đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để 

sớm thực hiện đầu tư xây dựng công trình. 

2. Cử tri xã Bình Nhân đề nghị: 

2.1. Xây dựng cầu cứng qua sông Gâm từ xã Bình Nhân sang xã Nhân Lý, 

huyện Chiêm Hóa. 

Việc kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng cầu nêu trên là chính đáng. Tuy 

nhiên, do điều kiện ngân sách của địa phương hạn chế nên chưa đáp ứng nguyện 

vọng của Nhân dân. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét đề 

xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để đầu tư dự án theo quy định. 

2.2. Sớm đầu tư xây dựng mới tuyến đường từ xã Bình Nhân đến xã Kim  

Bình, huyện Chiêm Hóa. 

Việc kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng mới tuyến đường từ xã Bình 

Nhân đến xã Kim Bình là chính đáng. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của địa 

phương hạn chế nên chưa đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. 

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét đề 

xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để đầu tư dự án theo quy định. 

2.3. Xây dựng trạm y tế và trường học xã Bình Nhân vì hiện nay trạm y tế 

và trường học đã xuống cấp. 

* Đề nghị xây dựng Trường học đã xuống cấp: 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Nhân, xã Bình Nhân hiện có 10 

lớp Tiểu học và 04 lớp THCS qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp. Theo quy 

định của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học  thì 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Nhân còn thiếu tối thiểu 09 phòng học. 
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Việc kiến nghị của cử tri về xây dựng Trường học là chính đáng, tuy nhiên kinh phí 

đầu tư xây dựng Trường học lớn. Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã đưa vào 

lộ trình đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.  

* Đề nghị xây dựng Trạm y tế đã xuống cấp: 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 

các ngành, cơ quan, liên quan và Ủy ban nhân dân huyện thành phố xây dựng Đề 

án "Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định 

hướng đến năm 2030"; trong đó các trạm y tế xã vùng III và vùng II trên địa bàn 

tỉnh đã được bố trí vốn để xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp (Xây dựng mới 31 

trạm y tế  xã, xây dựng nâng cấp 7 trạm y tế xã = 164 tỷ) từ nguồn vốn vay ODA 

của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (Dự án Chương trình hỗ trợ phát triển 

hệ thống y tế cơ sở vùng khó khăn của Bộ Y tế); Trạm Y tế Bình Nhân dự kiến 

được đầu tư xây dựng giai đoạn 2022-2025, với tổng mức đầu tư 4.524 triệu đồng. 

3. Cử tri xã Nhân Lý đề nghị: 

3.1. Đầu tư xây dựng mới tuyến đường liên huyện từ thôn Chản xã Nhân Lý 

đi xóm 8 xã Quý Quân, huyện Yên Sơn (chiều dài khoảng 4,5 km).  

Hiện tại tuyến đường theo đề nghị của nhân dân là mở mới (hiện tại chưa 

có đường). Tuy nhiên, địa hình tự nhiên qua khu vực này là đồi núi rất phức tạp, 

đòi hỏi nguồn kinh phí lớn trong khi nhu cầu giao thương qua khu vực này không 

nhiều và hiện tại từ xã Nhân Lý sang xã Quý Quân đã có tuyến đường ĐT.188 đi 

qua, đáp ứng thuận lợi nhu cầu giao thương trong khu vực.  

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa phối hợp với Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét đề 

xuất cụ thể với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.2. Nâng cấp công trình nước sạch tập trung tại thôn Chản xã Nhân Lý (xây 

dựng từ năm 2006 hiện nay xuống cấp, hư hỏng không cung cấp đủ nước sinh hoạt). 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân thôn Chản, xã Nhân Lý, 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân xã Nhân Lý khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1434/SNN-TTN ngày 

25/9/2020, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  

3.3. Đầu tư xây dựng trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhân Lý (03 

phòng học của cấp trung học và 05 phòng học bộ môn của bậc tiểu học; nhà ăn 

bán trú và nhà công vụ cho giáo viên); trang cấp trang thiết bị cho 05 phòng học: 

tin học, ngoại ngữ, khoa học, nghệ thuật, đa chức năng.  

Trường Tiểu học và THCS Nhân Lý, xã Nhân Lý hiện có 01 điểm trường 

duy nhất, cơ sở vật chất nhà trường hiện có tổng số 16 phòng học và 04 phòng 

học bộ môn (gồm phòng Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, các 

phòng này chưa có các thiết bị bên trong) . Năm 2020 Trường Tiểu học và THCS 
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Nhân Lý đã được tỉnh và huyện quan tâm đầu tư xây dựng 02 phòng học, 03 phòng 

học bộ môn và khối các phòng chức năng khác để công nhận đạt chuẩn quốc gia 

năm 2021. Đến nay về cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu tối 

thiểu cho công tác dạy và học. Căn cứ theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở 

vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. Trường Tiểu học và THCS đề nghị xây dựng 

thêm 03 phòng học, 05 phòng học bộ môn (gồm Tin học, Khoa học - Công nghệ, 

Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Đa chức năng) cho cấp tiểu học và trang cấp các phương 

tiện, thiết bị, đồ dùng bên trong các phòng bộ môn Khoa học tự nhiên, Công nghệ, 

Tin học, Ngoại ngữ cấp THCS là đúng thực tế, tuy nhiên nhà trường vừa được 

tỉnh và huyện đầu tư rất nhiều hạng mục công trình, đến nay cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu tối thiểu cho công tác dạy học và được công nhận đạt chuẩn năm 2021. 

Do kinh phí đầu tư của huyện còn hạn hẹp, chưa bố trí được nguồn vốn, trong khi 

còn nhiều đơn vị trường học khác chưa được đầu tư. Trong thời gian tới Ủy ban 

nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu bổ sung vào lộ trình đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025 và sử dụng các nguồn vốn đầu tư khác để xây dựng cơ sở 

vật chất còn thiếu. 

Về đề nghị xây dựng bếp ăn cho học sinh ăn trưa tại trường và làm nhà 

công vụ cho giáo viên. Qua rà soát, sau khi dồn các lớp tại điểm trường thôn Chản, 

thôn Hạ Đồng về trường chính, hiện nay trường còn đang thừa 09 gian nhà lắp 

ghép mái tôn vẫn đang sử dụng tốt. Vì vậy đề nghị Trường Tiểu học và THCS 

Nhân Lý phối hợp với UBND xã Nhân Lý huy động Nhân dân, phụ huynh học 

sinh xã hội hóa giáo dục, để tổ chức tháo dỡ chuyển về điểm trường chính làm 

bếp ăn cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên sử dụng. Bên cạnh đó, trước 

tình hình biên chế giáo viên ngày càng cắt giảm, không thể bố trí nhân viên nấu 

ăn cho các nhà trường có học sinh ăn bán trú. Năm học 2022-2023, Ủy ban nhân 

dân huyện chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu đề xuất phương án ăn trưa cho 

học sinh bán trú, vừa giảm áp lực về biên chế nhân viên nấu ăn cho học sinh, vừa 

đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. 

II. Cử tri huyện Yên Sơn 

1. Cử tri xã Tân Long đề nghị:   

1.1. Đầu tư xây dựng tuyến mương chung nối 2 xã Tân Long - Tân Tiến để 

phục vụ sản xuất.  

Đoạn kênh cử tri đang đề nghị là tuyến kênh chính của công trình thủy lợi 

đập Tân Tiến do Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã Tân Tiến và xã Tân Long 

quản lý, khai thác và bảo vệ, kết cấu xây bằng đá hộc và gạch, có nhiều vị trí bị 

hư hỏng, xuống cấp (lớp vữa trát bị bong tróc; mạch vữa xây bị phong hóa) dẫn 

đến rò rỉ, thất thoát nước, nhiều đoạn kênh bị thấp, nước chảy tràn bờ, chưa bố trí 

được kinh phí để sửa chữa, nâng cấp. 
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Để đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ban quản lý công trình thuỷ lợi 

xã Tân Tiến và Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã Tân Long theo phạm vi quản 

lý thực hiện điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, vận hành hiệu quả trạm bơm điện 

xóm 2; chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2022 để sửa chữa, khắc phục những vị trí bị hư hỏng, xuống cấp (cơi 

thành kênh, trát lại thành kênh và láng lại đáy kênh) để đảm bảo dẫn nước phục 

vụ sản xuất cho nhân dân.   

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Sơn và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa 

chữa, nâng cấp tuyến kênh theo quy định. 

1.2. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện 0,4kV cấp điện cho thôn 6 và thôn 12. 

Qua kiểm tra điện áp pha vào giờ thấp điểm tại thôn 06 (07 hộ) và thôn 12 

(03 hộ) là đảm bảo theo quy định. Đường dây điện cử tri kiến nghị là đường dây 

băng từ phía sau Công tơ đo điện về các hộ gia đình. Đường dây băng này tài sản 

của người dân theo đúng hợp đồng sử dụng điện ký kết với Điện lực Yên Sơn và 

đúng với Điều 46, Khoản 2, Điểm i của Luật Điện lực. 

Đường dây băng này do người dân tự lắp đặt quản lý và sử dụng, chủ động 

trong việc sửa chữa hoặc thay thế khi đường dây xuống cấp không đảm bảo tiêu 

chuẩn kỹ thuật. Khi sửa chữa, thay thế khi cần người dân có thể gọi điện đến đến 

Điện lực Yên Sơn để được tư vấn, giúp đỡ về các biện pháp an toàn khi sửa chữa, 

thay thế và sử dụng điện. 

2. Cử tri xã Trung Minh đề nghị:   

2.1. Đầu tư xây dựng đường điện thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện 

Yên Sơn. 

Sở Công Thương đang thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện  

Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020, dự án được chuyển tiếp sang 

giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 

14/9/2020 của Thủ tướng chính phủ. Theo đó, thôn Vàng On, xã Trung Minh, 

huyện Yên Sơn thuộc Dự án được đầu tư xây dựng 5,71 km đường dây trung thế; 

01 trạm biến áp; 7,88 km đường dây hạ thế cấp điện cho nhu cầu sử dụng điện 

của nhân dân với tổng mức đầu tư dự kiến trên 10 tỷ đồng (công trình đã hoàn 

thành công tác khảo sát, lập dự án đầu tư). Sau khi nguồn vốn được phân bổ, công 

trình sẽ được triển trai thực hiện theo kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn 

đang thực hiện các thủ tục để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ Dự án cung cấp hệ 

thống điện mặt trời tại thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 
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Quang của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam với tổng mức viện trợ trên 1,9 tỷ 

đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2023 

2.2. Xử lý ngay đường dây 35 KV tại đoạn gần nhà ông Bàn Văn Phúc, thôn 

Minh Lợi, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn (trên đường từ xã Hùng Lợi đến xã 

Trung Minh) hiện nay đang bị võng xuống, cách mặt đất 3,5m, không đảm bảo an 

toàn cho nhân dân.  

Để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn, liên lục, ổn định. Tháng 

9/2021, Điện lực Yên Sơn đã thực hiện sửa chữa lưới điện đình kỳ, trong đó có 

hạng mục nâng cao dây dẫn bị trùng, võng tại khoảng cột 56-57 đường dây 

35kV lộ 373E14.1 nhánh rẽ Trung Minh (tại đoạn gần nhà ông Bàn Văn Phúc, 

thôn Minh Lợi, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn) . Hiện tại đoạn đường dây 35kV 

trên đã được Điện lực Yên Sơn xử lý, khoảng cách pha đất sau khi nâng đạt 

7.5m, dây dẫn đảm bảo an toàn theo quy định. 

III. Cử tri huyện Sơn Dương 

1. Cử tri xã Đồng Quý đề nghị: Hỗ trợ kinh phí cải tạo đoạn kênh mương 

tại thôn Cây Táu vì hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nguồn nước.  

Đoạn kênh cử tri đang đề nghị là tuyến kênh chính thuộc công trình thủy 

lợi Như Xuyên do Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Như Xuyên trực tiếp 

quản lý, khai thác và bảo vệ, dài khoảng 1.262m, kết cấu bằng đá hộc, có nhiều 

vị trí bị hư hỏng, xuống cấp (lớp vữa trát bị bong tróc; mạch vữa xây bị phong 

hóa) dẫn đến rò rỉ, thất thoát nước qua thành và đáy kênh, không đảm bảo cung 

cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của nhân dân (ước kinh phí thực hiện sửa chữa, 

nâng cấp khoảng 2,5 tỷ đồng).  

Để tiết kiệm nguồn nước, đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất 

của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

 - Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ban quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Như Xuyên chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 để sửa chữa, khắc phục những vị trí bị hư 

hỏng, xuống cấp (trát lại thành kênh và láng lại đáy kênh) để đảm bảo dẫn nước 

phục vụ sản xuất cho nhân dân.   

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân huyện Sơn Dương và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 

sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh theo quy định. 

2. Cử tri xã Văn Phú đề nghị: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT186 từ 

xã Hồng Lạc đi xã Thượng Ấm. 

Đoạn tuyến ĐT.186 từ xã Hồng Lạc đi xã Thượng Ấm (từ Km25+500 – 

Km53+00) dài 27,5Km đi qua các xã Hồng Lạc, Văn Phú, Đông Thọ, Thượng 

Ấm, huyện Sơn Dương được sửa chữa cục bộ nền và láng nhựa mặt đường năm 
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2020 (thuộc Công trình sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường 

ĐT.186 đoạn Km0+00 - Km58+900 thuộc địa phận huyện Sơn Dương, khởi công 

từ ngày 10/01/2020; hoàn thành ngày 10/01/2022), tuy nhiên do nguồn vốn của 

dự án hạn chế chỉ sửa chữa các vị trí, đoạn tuyến bị hư hỏng mặt đường, ổ gà, lún 

lệch (chiều dài sửa chữa cục bộ dài 8,739km) do đó các đoạn tuyến xen kẹp còn 

lại chưa được sửa chữa, mặt khác thời gian khai thác sử dụng của đoạn tuyến đã 

lâu từ năm 2011 đến nay chưa được sửa chữa định kỳ, các phương tiện có tải trọng 

lưu thông nhiều dẫn đến kết cấu mặt đường bị phá vỡ, hư hỏng tạo thành các ổ gà 

lún lệch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vì vậy cử tri đề nghị sửa chữa, 

nâng cấp tuyến đường ĐT186 từ xã Hồng Lạc đi xã Thượng Ấm chính là hoàn 

toàn chính đáng. Tuy nhiên do điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp nên chưa thể 

đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn hiện nay.  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được 

thuận lợi hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thường xuyên chỉ 

đạo đơn vị quản lý đường tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên, sửa chữa đảm bảo êm thuận mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho 

người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời chủ động phối hợp với các 

ngành liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để sớm thực 

hiện đầu tư xây dựng công trình. 

3. Cử tri phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang đề nghị: 

3.1. Quy hoạch và đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tại mỗi phường trên địa bàn 

thành phố, thực tế hiện nay số lượng xe ô tô tăng lên nhưng không có nơi đỗ xe, 

dẫn đến tình trạng xe để trên vỉa hè, lòng, lề đường và gây ách tắc giao thông, 

mất mỹ quan đô thị.  

Hiện nay, tại các phường trên địa bàn thành phố chưa được đầu tư xây 

dựng bãi đỗ xe ô tô. Ủy ban nhân dân thành phố đã có đồ án điều chỉnh quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 của 08 phường trên địa bàn thành phố và đã bố trí quỹ đất 

để xây dựng các bãi đỗ xe (phường Hưng thành 4,6 ha; phường Tân Quang 0,5 

ha; phường Minh Xuân 1,4 ha; phường Nông Tiến 1,2 ha…)  phục vụ nhu cầu của 

nhân dân. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân 

thành phố chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn để đầu tư và tiếp tục mời gọi, tạo 

điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư, xây dựng các bãi đỗ 

xe tại các xã, phường trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

3.2. Hiện nay một số nhà văn hoá trên địa bàn phường Phan Thiết và thành 

phố Tuyên Quang không đáp ứng yêu cầu về diện tích hoạt động, đề nghị tỉnh xem 

xét có cơ chế cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà văn hoá và 

được sử dụng một phần diện tích trong một thời gian nhất định, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn và tăng hiệu quả hoạt động tại cơ sở. 
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Từ năm 2011 đến nay, việc xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố được 

áp dụng triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 Quy định mẫu về tổ 

chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa, khu thể thao thôn và Thông tư số 

05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 

120/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động 

và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, theo phương thức “Nhân dân 

làm, Nhà nước hỗ trợ”. 

Qua rà soát, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có 189/214 tổng số thôn, 

tổ dân phố có Nhà văn hóa (đạt 88%), trong đó có 148/189 Nhà văn hóa đạt chuẩn 

theo Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (đạt 73%). Riêng phường Phan Thiết có 14/18 tổ dân phố có Nhà 

văn hóa (Trong đó có 9/14 Nhà văn hóa đạt chuẩn). 

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có văn bản quy định và tỉnh 

chưa có cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng, sửa chữa mở rộng 

các nhà văn hóa và được sử dụng một phần diện tích trong một thời gian nhất định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, 

nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của hệ thống 

Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 thông qua Đề án xây dựng Nhà văn hóa 

thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm hiệu 

quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.  

C. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

I. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hoá đề nghị: Hỗ trợ kinh phí khi 

người dân thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 

sau dồn điền đổi thửa. 

Thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch kiến thiết đồng 

ruộng của Nhà nước. Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã xây dựng kế hoạch 

số 17/KH-UBND ngày 26/6/2002 để tổ chức triển khai trên địa bàn toàn huyện. 

Tuy nhiên quá trình thực hiện có nhiều vướng mắc (Nguyên nhân chủ yếu là do 

quá trình sử dụng đất các hộ gia đình đã tự ý chuyển đổi đất, không sử dụng đất 

theo phương án đã phê duyệt. Vì vậy hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, 

cá nhân không đúng với diện tích đất được giao theo phương án),  đến nay còn 

7.865 giấy chứng nhận chưa được cấp đổi sau khi thực hiện phương án dồn điền 

đổi thửa với diện tích 710,58 ha, trong đó xã Trung Hòa 1.150 giấy chứng nhận, 

diện tích 61,2 ha. Để giải quyết tổng thể về công tác cấp giấy chứng nhận trên địa 

bàn toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân 

dân tỉnh về lộ trình hoàn thành công tác đo đạc địa chính, xây dựng hệ thống hồ 
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sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

chấp thuận, dự kiến hoàn thành năm 2030.  

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, rà soát, báo 

cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định. 

II. Cử tri huyện Yên Sơn 

1. Cử tri xã Trung Sơn đề nghị: Tỉnh chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn bàn giao lại khu vực đất vườn ươm của công 

ty cho xã để xây dựng Trụ sở Công an xã. 

Công trình xây dựng Trụ sở Công an xã Trung Sơn đã có trong Quy hoạch 

sử dụng đất huyện Yên Sơn giai đoạn 2021- 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021, làm căn cứ thực hiện 

thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy 

định. Hiện nay, Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan nhà nước rà soát các 

công trình xây dựng trụ sở công an cấp xã để xây dựng kế hoạch thực hiện theo 

lộ trình (trong đó có công trình xây dựng Trụ sở Công an xã Trung Sơn). Việc thu 

hồi đất vào mục đích an ninh được thực hiên theo quy định tại Điều 61 Luật Đất 

đai và các quy định của địa phương (Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND và Quyết 

định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Đồng 

thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4037/UBND-TNMT ngày 

18/12/2020 chỉ đạo công ty TNHH lâm nghiệp Yên Sơn lập hồ sơ điều chỉnh 

phương án sử dụng đất của công ty theo quy định và đảm bảo nguyên tắc đưa ra 

ngoài phương án sử dụng đất của Công ty đối với diện tích đất đã quy hoạch để 

thu hồi, bàn giao đất thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế xã hội tại 

địa phương, trong đó có công trình nêu trên, gửi các cơ quan thẩm định, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 

2. Cử tri xã Tân Long đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong thời gian qua thực hiện rất chậm.  

Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Tuyên 

Quang đã cơ bản hoàn thành khối lượng kê khai, đăng ký đất đai với 164.961 hồ 

sơ của 156.386 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 

537.509 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 263.241,59 ha (đạt 

94,0% diện tích cần cấp); trong đó đã cấp được 6.167 giấy chứng nhận cho các tổ 

chức với diện tích 89.033,54 ha (đạt 99,8% diện tích cần cấp); hộ gia đình, cá 

nhân cấp được 531.342 giấy chứng nhận với diện tích 174.208,05 ha (đạt 91,3% 

diện tích cần cấp). Diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận chủ yếu là diện tích 

đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường trả lại địa phương (khoảng trên 25.000 

ha) nhưng chưa có nguồn lực để đo đạc địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

theo quy định. Để giải quyết những vướng mắc nêu trên, ngày 05/3/2020, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 229/STNMT-CCĐĐ về thống nhất 

một số nội dung giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do công ty lâm 
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nghiệp, công ty chè bàn giao cho địa phương quản lý. Ngoài diện tích đất do các 

công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý nêu trên vẫn còn một số diện 

tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (còn sót) sau 

khi thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 233/STNMT-CCĐĐ ngày 

01/3/2021, Văn bản số 207/STNMT-QLĐĐ ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân 

tỉnh có Văn bản số 1193/UBND-KT ngày 09/4/2022 chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.  

3. Cử tri xã Tứ Quận đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban          

nhân dân huyện Yên Sơn và các ngành chức năng thực hiện nghiêm Quyết định 

số 384/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi, 

giao đất và cho thuê đất thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty 

lâm nghiệp Tân Phong trên địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và các xã: Đức 

Ninh, Hùng Đức, Thái Sơn, Thái Hòa, Thành Long, huyện Hàm Yên (giai đoạn 

1) để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại 

thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận.  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên 

Sơn đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận kiểm tra thực tế, hồ sơ và lồng ghép 

bản đồ, các tài liệu liên quan lưu trữ tại Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận và căn cứ 

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc thu hồi, 

giao đất và cho thuê đất thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty 

lâm nghiệp Tân Phong trên địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và các xã: Đức 

Ninh, Hùng Đức, Thái Sơn, Thái Hòa, Thành Long huyện Hàm Yên (giai đoạn 

1). Kết quả kiểm tra: Diện tích đất mà cử tri thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận có ý kiến 

đề nghị Nhà nước thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 

các hộ gia đình, cá nhân tại Đội 16 (cũ) thuộc một phần phạm vi các thửa đất thu 

hồi trả lại địa phương theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh là đúng; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận hướng dẫn 

các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc đăng ký đo đạc, trích đo địa chính thửa 

đất qua hệ thống online tại địa chỉ: http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-

dat.html để làm cơ sở lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

III. Cử tri xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: Công ty Cổ phần 

chè Tân Trào giao lại phần diện dích đất sử dụng không hiệu quả và diện tích đất 

cho thuê không đúng quy định về địa bàn xã quản lý. 

Ngày 06/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh 

tra số 01/KL-STNMT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường 

của Công ty cổ phần chè Tân Trào, huyện Sơn Dương. Trong đó: có nội dung kiến 

nghị Công ty cổ phần chè Tân Trào thực hiện: 

http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html
http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html
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“- Triển khai ngay việc lập phương án sử dụng đất theo chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Văn bản số 1398/STNMT-CCĐĐ ngày 09/9/2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

- Rà soát những diện tích sử dụng không hiệu quả và không có nhu cầu sử 

dụng đất, lập hồ sơ trả lại đất cho Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật..” 

Ngày 15/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 438/UBND-KT 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Kết luận thanh tra số 01/KL-STNMT ngày 06/12/2021. 

IV. Cử tri xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Tỉnh chỉ đạo 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét thực hiện theo Quyết định số 30/UBND-QĐ ngày 

12/01/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi và chuyển giao đất đai khu 

dân cư giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang với Ủy ban nhân dân xã Kim 

Phú, thành phố Tuyên Quang. Theo quyết định diện tích đất là 14,36ha nhưng 

hiện nay mới ban giao đất khu dân cư và đất nông nghiệp là 7,3ha, số diện tích 

đất còn lại là 7.06 ha chưa được bàn giao (Các hộ gia đình đã sinh sống ổn định 

trên diện tích này từ năm 1965 đến nay). 

Ngày 12/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân xã Kim 

Phú, trưởng Thôn 21 xã, Kim Phú kiểm tra thực địa khu đất. Kết quả xác định 

diện tích 7,06 ha theo đề nghị của cử tri nằm trong ranh giới vị trí đóng quân của 

Trường Quân sự tỉnh tại Quyết định số 1521/QĐ-TM ngày 11/8/2011 của Bộ 

Tổng tham mưu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất và cấp giấy chứng nhận 

cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 

(Giấy chứng nhận số BA 795940 ký ngày 12/7/2012). Hiện trạng có 08 hộ đang 

sử dụng đất có nhà ở, các công trình phục vụ đời sống, sản xuất nông nghiệp và 

một phần diện tích (khoảng 1 ha) đang có mộ chôn cất.  

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản (Văn bản số 252/BC-STNMT 

ngày 13/3/2017; Văn bản số 21/BC-STNMT ngày 22/02/2018, Văn bản số 

313/STNMT-VPĐK ngày 19/3/2018) đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, 

báo cáo cơ quan quốc phòng có thẩm quyền về phương án sử dụng đất đối với 

diện tích đề nghị nêu trên. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã báo cáo Bộ Tham mưu 

Quân khu 2 về việc xử lý đối với diện tích cử tri đề nghị. Sau khi có ý kiến của cơ 

quan có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

D. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

I. Cử tri huyện Yên Sơn  
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1. Cử tri xã Trung Sơn đề nghị: Xây dựng trạm phát sóng điện thoại tại 

thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn; hiện tại thôn chưa có sóng điện thoại nên nhân dân 

gặp rất nhiều khó khăn trong thông tin liên lạc. 

Hiện nay trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, VNPT Tuyên Quang 

đang có 02 trạm phát sóng di động, tên trạm: Trung-Son_TQG, Trung-SonII_TQG 

đảm bảo vùng phủ sóng di động trong xã. Qua khảo sát thực tế trên địa bàn tại 

thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn hiện không có sóng di động 3G/4G. 

Trạm di động gần nhất là trạm Trung-SonII_TQG có cự ly cách điểm phản ánh 

(Bản Giáng) gần 7,6 km. Khu vực thôn kiến nghị có rất nhiều dãy núi cao che khuất 

và cách xa trạm phát sóng gây ảnh hưởng đến chất lượng vùng phủ sóng. 

 Viettel Tuyên Quang đã thực hiện lên phương án và lập kế hoạch phủ sóng 

di dộng tại thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn để nâng cao chất lượng 

vùng phủ sóng trên địa bàn. Dự kiến hoàn thành lắp đặt và phát sóng trước 

30/9/2022 (Mã trạm TQG0453-13, vị trí dự kiến có tọa độ 105.41388/21.93171). 

2. Cử tri xã Trung Minh đề nghị: Xem xét, sớm hỗ trợ cho 05 công nhân 

lao động từ phía Nam về địa phương được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Ngày 09/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện có Báo cáo số 576/BC-UBND về 

kết quả rà soát, lập danh sách 260 công dân (trong đó không có công dân xã Trung 

Minh) địa phương đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam (đợt 1) 

gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí năm 

2021 cho số công dân trên theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát 

theo Văn bản số 1193/SLĐTBXH- LĐ ngày 04/9/2021 của Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội về lập danh sách chi tiết công dân của địa phương ở thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh miền Nam, tổng số lao động được rà soát 771 người (trong 

đó có 05 công dân xã Trung Minh). Tại cuộc họp ngày 15/9/2021 giữa Sở Lao 

động, Thương binh và Xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên 

Quang, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thống nhất 

hỗ trợ cho công dân của tỉnh đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền 

Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 và kết luận chỉ hỗ trợ đợt 1 cho 260 lao động 

với kinh phí 260 triệu đồng. 

II. Cử tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương và cử tri xã Hòa An, xã Phú 

Bình huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Tổ 

Covid cộng đồng hoạt động và hỗ trợ người dân xét nghiệm covid - 19. 

* Về việc hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19: 

 Ngày 20/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 828/QĐ-UBND về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Sở Tài chính 
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đã phân bổ dự toán kinh phí năm 2022 cho các huyện, thành phố  và các đơn vị sử 

dụng ngân sách để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức 

độ lớn, gồm cả nguồn lực tại chỗ và dự phòng ngân sách huyện, thành phố (bao gồm 

cả huyện, xã) không đủ đảm bảo để thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

tổng hợp nhu cầu kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, qua Sở Tài chính (có xác 

nhận của Kho bạc nhà nước trên địa bàn) để thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét quyết định cấp bổ sung kinh phí theo quy định. 

* Về việc hỗ trợ kinh phí cho các Tổ covid cộng đồng: 

Hiện nay, Trung ương chưa có cơ chế, chính sách và hướng dẫn về việc hỗ trợ 

từ nguồn ngân sách cho các Tổ covid cộng đồng khi thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch. Tuy nhiên, thực hiện Thông báo Kết luận số 17/TB-UBND ngày 

20/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính có Văn bản số 329/STC-

QLNS ngày 23/02/2022 về kinh phí thực hiện hỗ trợ Tổ covid cộng đồng, đề nghị Ủy 

ban nhân huyện, thành phố chủ động sử dụng kinh phí khoán hoạt động và mức bồi 

dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố theo định mức quy định 

tại Điều 21 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh và Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Về kinh phí hỗ trợ người dân xét nghiệm coivd-19: 

Việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian vừa qua chủ 

yếu từ nguồn ngân sách nhà nước, việc thanh toán theo chế độ Bảo hiểm y tế (BHYT) 

chỉ áp dụng đối với trường hợp người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh ngoại trú 

hoặc đang điều trị nội trú có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 và được chỉ định 

thực hiện xét nghiệm chẩn đoán căn nguyên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

III. Cử tri thành phố Tuyên Quang 

1. Cử tri phường Phan Thiết, phường Tân Quang đề nghị: Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo các các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ 

hỗ trợ cho đối tượng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid-19. 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 

126/NQ-CP ngày 08/10/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện  

đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai. 

Đối với các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, có thời gian tiếp 

nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 31/01/2022, đã cơ bản hoàn thành thực hiện chính 

sách, hỗ trợ cho người lao động. Kết quả đến ngày 04/4/2022, tổng số lượt đối 
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tượng được phê duyệt hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 42.568 đối tượng 

(người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh), với tổng số tiền 

22.987,797 triệu đồng.  

Đối với địa bàn thành phố Tuyên Quang tính đến ngày 08/4/2022 không có 

đối tượng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chưa nhận được hỗ trợ (Cụ 

thể: Số hồ sơ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 1.603 hồ sơ, đã thực hiện chi 

trả 1.603 hồ sơ).  

2. Cử tri phường Tân Quang đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 5 

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND 

triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đấn dưới 12 

tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ tổ chức tiêm ngay sau khi được Bộ y tế phân 

bổ vắc xin, dự kiến hoàn thành trong Quý III/2022. 

 E. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 

I. Cử tri xã Trung Minh, huyện Yên Sơn đề nghị: Bổ sung chức danh 

phó thôn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chung của thôn. 

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 

(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 

03/12/2018) quy định: “1. Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng 

tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng 

tổ dân phố. 2. Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố do Trưởng  thôn, Tổ 

trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận 

thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, 

Phó Tổ trưởng tổ dân phố”. Do vậy, việc xem xét, bố trí chức danh Phó Trưởng 

thôn do Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định căn cứ tình hình thực tiễn tại 

địa phương. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy 

định: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 

người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối 

với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân  phố; 

Trưởng Ban công tác mặt trận). 

 Như vậy, trường hợp bố trí Phó Trưởng thôn, thì Phó Trưởng thôn không phải 

là người hoạt động không chuyên trách và không được hưởng phụ cấp hằng tháng mà 

chỉ được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố 

từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có). 

Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, xóm, tổ dân phố đã 

được quy định cụ thể tại điểm c khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND 
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ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định 

ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

II. Cử tri xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: Xem xét cấp kinh 

phí hỗ trợ chi thường xuyên cho lực lượng Công an xã chính quy. Hiện nay kinh 

phí chi khác đều do Uỷ ban nhân dân xã hỗ trợ, kinh phí của xã tính theo số biên 

chế đã quy định, do vậy rất khó khăn cho hoạt động của lực lượng công an xã.  

Việc cấp, quản lý, sử dụng kinh phí của lực lượng công an xã chính quy được 

thực hiện theo Điều 8, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính 

phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Hằng năm, Công an 

tỉnh ban hành Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn 

vị trực thuộc, trong đó có giao dự toán cho Công an cấp huyện thực hiện cấp kinh 

phí cho lực lượng Công an cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;    
- Thường trực HĐND tỉnh;   (báo cáo) 
- Đoàn ĐBQH tỉnh;                 
- Chủ tịchUBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành;              (kiểm tra, 
- UBND huyện, thành phố;      thực hiện) 
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; 
- Phòng THCB-KSTTHC; 
- Các TP, PTP, CV Khối NCTH;  
- Lưu: VT, THVX (Chiến). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thế Giang 
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