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BÁO CÁO 

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

trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá XIX 
 

Căn cứ Văn bản số 02/HĐND-TĐB ngày 22/02/2022 của Tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 
thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết như sau: 

I. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3, HĐND 

TỈNH KHÓA XIX 

1. Cử tri xã Hùng Mỹ đề nghị: Xây dựng công trình thủy lợi bơm nước 

từ hang Nặm Bủn về thôn Cao Bình để phục vụ sản xuất. Như hiện nay, diện 
tích đất ruộng tại thôn chỉ sản xuất được một vụ và phụ thuộc vào nước mưa nên 
thường xuyên thiếu nước, khô hạn rất khó canh tác. 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện nay của thôn có khoảng 80 ha, 
trong đó: 24 ha đất trồng lúa 01 vụ và 56 ha đất trồng cây hàng năm khác (chủ 

yếu trồng lạc) hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước mưa và không có công trình 
thủy lợi nào đảm nhiệm phục vụ tưới cho số diện tích này. Qua kiểm tra thực tế 

khu vực đề nghị xây dựng công trình thủy lợi nhằm phục vụ tưới ổn định cho số 
diện tích trên theo ý kiến kiến nghị của cử tri, nhận thấy về mặt kỹ thuật có thể 

xây dựng trạm bơm điện lấy nước từ hang Nặm Bủn tại thời điểm kiểm tra là mỏ 
nước ngầm, lưu lượng ổn định khoảng Q=60 l/s, theo báo cáo của Ủy ban nhân 

dân xã không bị cạn kiệt về mùa khô, khảo sát sơ bộ có độ chênh cao từ mực 
nước trong hang lên vị trí đặt bể xả khoảng 60m; Mặt khác tại một vị trí khác 

của thôn, có thể nghiên cứu xây dựng hồ treo để thu gom nước từ các khe lạch 
nhỏ (khe Cốc Thôm, khe Nặm Bủn…) và dự trữ nước mưa để tạo nguồn nước 

tưới bổ sung cho cây trồng trong mùa khô. Tuy nhiên việc lựa chọn phương án 
xây dựng công trình trạm bơm điện hoặc hồ treo cần phải được nghiên cứu kỹ 
lưỡng về các yếu tố có liên quan như: Khí tượng; thủy văn; địa chất; nguồn 

nước; hệ thống đường điện 35KV; hệ thống kênh mương; đền bù giải phóng mặt 
bằng; công tác quản lý, vận hành, khai thác sau đầu tư đánh giá hiệu quả đầu tư 

mới có cơ sở xem xét đầu tư xây dựng…Việc đề nghị xây dựng công trình thủy 
lợi để cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở thôn Cao Bình là chính 

đáng. Tuy nhiên nếu phương án xây dựng Trạm bơm điện để chuyển đổi diện 
tích đất đang canh tác sang trồng lúa 2 vụ, sơ bộ thấy kinh phí đầu tư xây dựng 

ước tính lớn (khoảng trên 6,0 tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà quản lý trạm 
bơm, máy bơm, đường ống, trạm biến áp, khoảng 1,5  km đường điện 35KV+ 

0,4KV, khoảng 1,0 km kênh mương nội đồng và các công trình trên kênh, kinh 
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phí đền bù giải phóng mặt bằng…) . Mặt khác công tác quản lý vận hành trạm 
bơm điện sau đầu tư phức tạp về kỹ thuật và tốn kinh phí quản lý, vận hành do 

điện năng tiêu thụ lớn vì máy bơm làm việc với cột nước cao nên hiệu quả đầu 
tư thấp. 

 Hiện nay, Đề án tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển 

sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn 

với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, 
nội dung Đề án có xác định cây lạc là một trong các loại cây trồng cạn chủ lực 

của tỉnh. Như vậy số diện tích nhân dân đã chủ động chuyển đổi sang trồng lạc 
tại thôn Cao Bình là phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 

hàng hóa theo chuỗi liên kết, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao 
gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Uỷ ban nhân dân 

xã Hùng Mỹ kịp thời tuyên truyền phổ biến đến nhân dân để thực hiện các chính 
sách hỗ trợ theo quy định. Ngoài ra, để nâng cao năng suất, chất lượng cây lạc 

theo hướng thâm canh, tăng năng suất cây trồng có thể nghiên cứu, đề xuất 
phương án xây dựng hồ treo để tạo nguồn nước tưới bổ sung cùng kết hợp các 

biện pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trong khu vực trong 
thời gian tới. Đồng thời Ủy ban nhân dân xã đề xuất đưa danh mục đầu điểm xây 
dựng vào kế hoạch đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn được phân cấp để sớm 

đầu tư xây dựng trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 

2. Cử tri xã Hùng Mỹ đề nghị: Cấp giấy Chứng nhận QSDĐ để người 

dân thôn Ngầu 1 khai thác cây trồng, gỗ rừng trên đất tại khu vực Pắc Cản. 

- Theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn xã Hùng Mỹ thực hiện điều chỉnh 
quy hoạch phân 3 loại rừng với tổng diện tích 557,41 ha đất rừng phòng hộ 

chuyển sang đất rừng sản xuất, giao cho Ủy ban nhân dân xã Hùng Mỹ quản 
lý, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện trong quản lý đất đai; quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

- Sau khi điều chỉnh quy hoạch phân ba loại rừng tại xã Hùng Mỹ đã xảy 

ra tình trạng các hộ tự ý phát rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để trồng cây lâm 
nghiệp vi phạm quy định của nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ phát triển 
rừng. Tại Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân xã 

Hùng Mỹ sơ bộ đã nêu 36 hộ tự ý phát rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để trồng 
cây lâm nghiệp, chủ yếu là các loại cây: Keo, Mỡ, Bồ đề. 

- Ngày 26/7/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 
958/UBND-TNMT về việc lập hồ sơ và cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp. Đề 

nghị Ủy ban nhân dân xã Hùng Mỹ, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường nghiêm túc triển khai thực hiện. 

3. Cử tri xã Tân Thịnh đề nghị: Quan tâm đến việc bố trí biên chế cán 
bộ văn phòng Đảng ủy xã. 
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 Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã được sửa đổi tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 
Chính phủ, các chức danh cán bộ, công chức cấp xã bao gồm: 

- Cán bộ cấp xã: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ 
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

- Công chức cấp xã: Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa 

chính nông nghiệp - xây dựng và môi trường; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ 
tịch; Văn hoá - xã hội. 

Chức danh Văn phòng Đảng ủy là chức danh người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã được quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quy định 
chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, 
thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi 

dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang. 

Hiện nay, chức danh Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thịnh đã có người đảm 
nhiệm tại Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc thực hiện bố trí và chế độ phụ cấp chức danh người hoạt 
động không chuyên trách cấp xã. 

4. Cử tri xã Tân An đề nghị: Cho đối tượng tham gia bảo vệ tổ quốc khi 
chết được hưởng chế độ mai táng phí (khi từ trần đã được hưởng trợ cấp 1 lần). 

Qua kiểm tra, xác minh nội dung ý kiến của cử tri: 

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX, cử tri 

Hà Kim Thiện, thôn An Thái, xã Tân An, có ý kiến đề nghị cấp trên xem xét giải 
quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc 
chết trước ngày 01/01/2012, từ khi Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng 
tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, 

giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, có hiệu lực thi hành. 

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 

của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ 
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Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 
4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

Tại điểm C, khoản 2 Điều 5 Quyết định số  62/2011/QĐ-TTg quy định: 
Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này đã từ trần trước  ngày 
Quyết định này có hiệu lực thi hành (tức trước ngày 01/01/2012), (bao gồm cả 

số người đã từ trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác) thì một trong những 
thân nhân sau đây của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 

3.600.000 đồng, gồm: Vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc 
người nuôi dưỡng hợp pháp.  

Tại Điều 6 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg quy định: Đối tượng quy định 
tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế 

thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y 
tế;  khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định 

của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành. 

Qua kiểm tra, xác minh tại xã Tân An cho thấy: Hiện nay trên địa bàn xã 

Tân An các đối tượng được hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg chết sau ngày 01/01/2012 (ngày Quyết định có hiệu lực thi 

hành) đã được đã được giải quyết chế độ mai táng phí theo quy định, không có 
hồ sơ còn tồn chưa giải quyết. 

Như vậy: Ý kiến đề nghị của cử tri Hà Kim Thiện, đề nghị giải quyết chế 

độ mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc chết trước 
ngày 01/01/2012, hiện nay chưa có quy định của pháp luật. 

5. Cử tri xã Tân Thịnh đề nghị: Tuyên truyền cho Nhân dân nắm bắt 
được các quy hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn, đường giao thông 

nội đồng. 

 Hiện nay, quy hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn, đường giao 

thông nội đồng tại các xã đang thực hiện theo Quy hoạch xây dựng nông thôn 
mới của từng xã. Theo quy định của Luật Xây dựng và các thông tư hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng, công tác quản lý quy hoạch, công bố, công khai quy hoạch 
xây dựng nông thôn thuộc trách nhiệm của UBND xã. 

 Đề nghị UBND xã Tân Thịnh và các xã khác trong địa bàn huyện căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt trách nhiệm của địa phương trong việc quản 
lý quy hoạch, công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn đã dược quy 

định tại: Điều 41, Điều 42, Điều 43 của Luật Xây dựng và Điều 20, Điều 21 của 
Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về 

quy hoạch xây dựng nông thôn, để Nnhân dân tại địa phương nắm rõ và tổ chức 
thực hiện. 

6. Cử tri xã Tân Thịnh đề nghị: Đầu tư nâng cấp, nhựa hóa tuyến đường 
ĐH 12 (từ Quốc lộ 3B vào công trường 06 xã Tân Thịnh). 

Tuyến đường nêu trên là một tuyến đường huyện, chiều dài khoảng 3 km, 
hiện tại là đường đất (cấp phối). Công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư 
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cải tạo, nâng cấp. Hiện nay, chủ đầu tư là Ban Quán lý dự án đầu tư xây dựng 
đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng công trình.  

7. Cử tri xã Tân Thịnh đề nghị: Công an huyện chấn chỉnh tình trạng 
việc sử dụng lắp đặt đèn pha xe máy sai quy cách của một số đối tượng trên địa 
bàn thôn Nà Nghè, buổi tối đèn xe sáng lóa dọi thẳng vào mắt người đi đường 

làm mất phương hướng không đảm bảo an toàn giao thông. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện phân công tổ Cảnh sát 

giao thông, trật tự phối hợp với Công an xã Tân Thịnh tăng cường tuần tra, kiểm 
soát, tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển xe máy tham gia giao thông chấp 

hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

8. Cử tri xã Tân An đề nghị: Trên địa bàn xã có một số hộ gia đình đã 

được giao đất trồng rừng theo Chương trình 327 và Dự án 661; đến nay, số diện 
tích trên được Nhà nước quy hoạch lại là rừng phòng hộ. Cử tri đề nghị được 

khai thác số rừng trồng trên (cây keo, cây mỡ) và tiếp tục được giao khoán diện 
tích đất trên để bảo vệ và phát triển rừng. 

Theo ý kiến của cử tri và chỉ dẫn tại thực địa, đối chiếu với hồ sơ khoán 
bảo vệ rừng trồng phòng hộ của Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng 

huyện Chiêm Hóa, khu vực cử tri có ý kiến, kiến nghị thuộc các khoảnh 365A, 
lô 1, 2, 3, 6, 7, 15b, 17, tổng diện tích 8,8 ha, hiện trạng là rừng trồng, chức năng 
phòng hộ. Toàn bộ điện tích rừng trồng trên do nhà nước làm chủ đầu tư, cụ thể 

là Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa làm chủ đầu 
tư, diện tích rừng trồng trên được trồng rừng theo Chương trình 327 và Dự án 

661, toàn bộ diện tích trên đang được Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển 
rừng huyện Chiêm Hóa hợp đồng với 03 hộ gia đình là Hà Văn Huấn, Hoàng 

Văn Tạ, Hoàng Công Trình, có địa chỉ tại thôn Tân Cường, xã Tân An nhận 
khoán bảo vệ rừng hàng năm với số tiền 400.000đ/1ha/1 năm. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa có hướng dẫn cụ thể việc 
khai thác rừng trồng phòng hộ do nhà nước làm chủ đầu tư vì vậy đề nghị Uỷ 

ban nhân dân xã Tân An thực hiện quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm 
nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định tại: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ 
và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Nghị quyết số 71/NQ-
CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị 
định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật lâm nghiệp. Tăng cường tuyên truyền đến người dân 
không khai thác, phá rừng, lấn, chiếm, sử dụng sai mục đích diện tích khu vực 

trên; quản lý, bảo vệ diện tích rừng và đất lâm nghiệp khu vực trên theo quy 
định của pháp luật. 

9. Cử tri xã Tân An đề nghị: Đề nghị thanh toán tiền trực cho nhân viên 
y tế từ tháng 01/2021 đến nay. 

9.1. Đối với chế độ phụ cấp thường trực 
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Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thường 
trực hằng quý cho cán bộ Trạm Y tế xã, thị trấn theo quy định tại Quyết định số 

73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Đối với xã có từ 3.000 dân trở xuống bố trí trực 01 người/phiên/24 giờ. 

+ Đối với xã có trên 3.000 dân bố trí trực 02 người/phiên/24 giờ. 

+ Người lao động thường trực theo ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 
0,75 lần mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ: Mức chi: 25.000 đồng x 0,75 = 

18.750 đồng. 

+ Người lao động trực 24/24 giờ ngày thứ 7, chủ nhật được hưởng mức phụ 

cấp như sau: Mức chi: 25.000 đồng x 1,3 = 32.500 đồng + 15.000= 47.500 đồng. 

- Người lao động trực 24/24 giờ ngày lễ, tết được bố trí nghỉ bù 01 ngày 

và được hưởng nguyên lương, hưởng mức phụ cấp như sau: 

+ Mức chi: 25.000 đồng x 1,8 = 45.000 đồng + 15.000= 60.000 đồng. 

9.2. Đối với chế độ phụ cấp thường trực chống dịch COVID-19 

- Theo quy định tại khoản 4, điều 2, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số 
chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 (thay thế Nghị quyết số 

37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong 
phòng, chống dịch COVID-19): Chế độ thường trực chống dịch mức 130.000 
đồng/người/ngày áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 

số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ . 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 

28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ: việc tổ chức thường trực chống dịch 24/24 
giờ căn cứ vào văn bản công bố dịch của cấp có thẩm quyền, văn bản chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch, trong đó có thường trực 

phòng, chống dịch. Bộ Y tế quyết định danh sách các cơ sở y tế thuộc trung ương 
quản lý tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ; Giám đốc Sở Y tế quyết định 

danh sách cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý tham gia thường trực chống dịch 
24/24 giờ; Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp quyết định phân công các 

thành viên Ban Chỉ đạo thường trực chống dịch 24/24 giờ. 

Theo các quyết định phân loại cấp độ dịch của Chủ tịch UBND tỉnh 
Tuyên Quang, năm 2021, địa bàn huyện Chiêm Hóa là vùng nguy cơ thấp, chưa 

có quyết định của Giám đốc Sở Y tế về danh sách cơ sở y tế thuộc địa phương 
quản lý tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ, do đó chế độ phụ cấp trực 

cho nhân viên y tế tại các trạm y tế xã thực hiện theo chế độ phụ cấp thường trực 
theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ,  không thuộc đối tượng được hưởng theo quy định tại khoản 
4, điều 2, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ. 

10. Cử tri xã Tân An đề nghị: Công ty lâm nghiệp Chiêm Hóa giao đất 
cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã đang canh tác, sử dụng.  
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Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá hiện được Nhà nước giao cho 
Công ty quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Tân An diện tích là: 1.380,65ha. 

Theo Phương án sử dụng đất của Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang phê duyệt theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 15/08/2017, diện tích 
cụ thể là:  

- Diện tích đất Công ty quy hoạch trả lại địa phương quản lý là: 70,51ha. 
Chủ yếu là diện tích các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã đang canh tác, sử 

dụng, hiện nay Công ty đang lập hồ sơ thu hồi đất bàn giao diện tích đất cho địa 
phương quản lý theo phương án đã được duyệt; sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang có quyết định thu hồi và giao đất, thì  Công ty TNHH Lâm nghiệp 
Chiêm Hóa thực hiện bàn giao đất 70,51ha cho địa phương quản lý và UBND xã 

Tân An xem xét lập kế hoạch giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã 
theo quy định. 

- Diện tích đất Công ty quy hoạch tiếp tục sử dụng là: 1.310,14ha. Đối với 
diện tích này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty để thực hiện sản xuất kinh 

doanh, Công ty không có kế hoạch bàn giao cho địa phương quản lý, để địa 
phương giao đất cho các hộ gia đình. Các hộ gia đình có nhu cầu nhận khoán 

trồng rừng liên doanh, thì liên hệ trực tiếp với đội trưởng đội sản xuất để được 
xem xét nhận trồng rừng liên doanh theo quy định của Công ty. 

11. Cử tri xã Hùng Mỹ đề nghị:  Kéo dây và đường điện 0,4 kV vào khu 

dân cư thôn Ngầu 1 (Hiện nay đã xây dựng được 166/40 cột theo chương trình 
khắc phục bão lũ năm 2018), cụ thể: một số tuyến: từ khu di dân thôn Đình đi 

Khuổi Lốm; khu Pá Đẩy thuộc thôn Bảu; khu Nà Chủ thôn Ngầu 1; khu Nà Chủ, 
từ ngõ ông Từ đi ngõ ông Chăn, khu dân cư Bản Đang thôn Hùng Cường, tuyến 

Nà Phát - Khuổi Ke thuộc thôn Hùng Tiến. 

Đối với khu vực cử tri nêu trên, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành khảo sát 

lập phương án chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện 
áp khu vực TBA Thôn Nghe trình Công ty Điện lực Tuyên Quang phê duyệt. Dự 

kiến cuối năm 2022 khu vực cử tri nêu trên sẽ được đầu tư cải tạo. Còn khu vực 
từ thôn Đình đi Khuổi Lốm; khu Pá Đẩy thuộc thôn Bảu cử tri nêu trên, tiếp thu ý 

kiến của cử tri Điện lực Chiêm Hóa sẽ lập phương án trình Công ty Điện lực 
Tuyên Quang bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất. 

12. Cử tri xã Hùng Mỹ đề nghị:  Nâng cấp đường điện 04 kV từ Khu di 

dân tái định cư thôn Đình đến khu Nà Lê dài khoảng 1,5 km. Hiện nay đường 
dây cũ lâu ngày ảnh hưởng đến việc sử dụng của các hộ dân, điện giờ cao điểm 

rất yếu. 

Sau khi nhận được phản ảnh, kiến nghị của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa đã 

tiến hành kiểm tra tổng thể tuyến đường dây và sử dụng các biện pháp kỹ thuật 
như cân pha phụ tải, xử lý tiếp xúc ở các vị trí mối nối nhằm đảm bảo đường dây 

được vận hành tối ưu nhất. Đồng thời khảo sát lập phương án trình Công ty Điện 
lực Tuyên Quang bố trí nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo trong thời gian gần nhất.  
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13. Cử tri xã Tân An đề nghị: Điện lực Chiêm Hóa bỏ công tơ tổng của 
16 hộ dân khu Thác Khoang, thôn An Vượng, xã Tân An vì hiện nay 16 hộ này 

đều đã có công tơ riêng của từng hộ. 

Đối với khu vực cử tri nêu trên, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành khảo 
sát lập phương án trình Công ty Điện lực Tuyên Quang. Hiện nay, đang chờ 

công ty bố trí nguồn vốn để thi công xây dựng xóa tổng phát triển mới cho các 
hộ dân nêu trên. 

 14. Cử tri xã Tân An đề nghị: Sớm lắp đặt 01 trạm hạ thế tại khu nhà 
văn hóa thôn Tân Minh đến đội 732. 

Đối với khu vực cử tri nêu đã được Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư 
xây dựng 1,4 Km đường dây 35kV, 01 trạm biến áp 180kVA và 2,2 km đường 

dây hạ thế tại thôn Tân Minh. Đã thi công xong và đóng điện trong tháng 
5/2022. Phục vụ điện ổn định cho Nhân dân trong khu vực thôn Tân Bình và 

thôn Tân Minh. 

15. Cử tri xã Tân Thịnh đề nghị: Điện lực Chiêm Hóa lấp đất, thu dọn 

đất đào chôn dây thu lôi của cột điện, thu các con sứ hỏng trên các cột điện trên 
cánh đồng Nà Ó, thôn An Phong, hiện nay đất đào lên không thấy lấp lại ảnh 

hưởng đến đoạn đường nội đồng của thôn An Phong. 

Ngay sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Điện lực Chiêm Hóa đã phối 
hợp với nhà thầu thi công lấp các rãnh tiếp địa, thu dọn đất đào, thu các con sứ 

hỏng trên đoạn đường mà cử tri nêu.  

16. Cử tri xã Tân Thịnh đề nghị: Có giải pháp để các thôn sử dụng nhà 

văn hóa có hiệu quả hơn, hiện nay một số thôn sáp nhập có 02 nhà văn hóa, tuy 
nhiên việc sử dụng nhà văn hóa lại ko hiệu quả, nếu dùng 01 nhà văn hóa thì 

khi tổ chức các hội nghị ko đủ chỗ ngồi. 

Nhà văn hóa của các thôn trên địa bàn xã Tân Thịnh được xây dựng theo 

Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Xã có 7/10 nhà văn 
hóa thôn được xây dựng theo thiết kế mẫu chung của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 

khi đưa vào sử dụng cơ bản các cuộc họp, các hoạt động của thôn vẫn đảm bảo 
chỗ ngồi, duy trì tổ chức tốt các hoạt động của thôn. 

Hiện tại xã có 04 nhà văn hóa thôn dư thừa, không sử dụng đến, do sau 
khi sau sát nhập thôn, Ủy ban nhân dân xã đã lập biên bản bàn giao cho thôn 
quản lý, trông coi bảo vệ (gồm các thôn Phúc An, Nà Nghè, An Thịnh, Phúc 

Linh). Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh rà soát, căn cứ các chính sách 
hiện hành báo cáo đề xuất phương án giải quyết. 

17. Cử tri xã Tân Thịnh đề nghị: UBND xã Tân Thịnh kiểm tra và có 
giải pháp sửa chữa tuyến đường điện thắp sáng trên đỉnh Đèo gà xuống địa bàn 

thôn An Phong dọc trục Quốc lộ 3B đã xuống cấp với tình trạng bóng cháy, gãy 
đổ cột, đút dây, dây leo bám cuốn vào cột điện, dây điện. 

Tuyến đường điện thắp sáng dọc theo trục Quốc lộ 3B đoạn từ đỉnh Đèo 
Gà xuống địa bàn thôn An Phong, An Phú được đầu tư lắp đặt và đưa vào sử 
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dụng từ năm 2018 đến nay, công trình đã phát huy hiệu quả góp phần giảm tai 
nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện cấp 

kinh phí cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh chi trả tiền điện hàng tháng. Hàng 
năm Ủy ban nhân dân xã thường xuyên kiểm tra và dùng kinh phí chi thường 
xuyên để sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường điện thắp sáng trên, gần đây nhất là 

tháng 02/2022 Ủy ban nhân dân xã tiếp tục kiểm tra, sửa chữa, thay thế 24 bóng 
bị cháy, 07 cột bị mưa bão làm gãy đổ với tổng kinh phí 5.440.000 đồng. Hiện 

nay tuyến đường điện đã được sửa chữa đảm bảo an toàn. 

II. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3, HĐND TỈNH 

KHÓA XIX 

1. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Xây dựng tuyến đường từ thôn Chắng 

Thượng, xã Hòa An đi thôn Bản Phán, xã Trung Hòa. 

Tuyến đường từ thôn Bản Phán, xã Trung Hòa ra thôn Chắng Thượng, xã 

Hòa An nếu được xây dựng sẽ dài khoảng hơn 1km, địa hình tương đối thuận 
lợi, tuy nhiên do nhu cầu đi lại trên tuyến này chưa nhiều nên việc đầu tư xây 

dựng tuyến đường chưa thực sự cấp thiết trong điều kiện kinh tế hiện nay của 
huyện còn khó khăn. Đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Hòa An phối hợp UBND xã 

Trung Hòa rà soát, xem xét vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh và 
các nguồn vốn được phân cấp 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. 

2. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Sửa chữa tuyến đường từ trạm biến áp thôn 

Chắng Thượng, Nà Lừa, Nặng Hối đi Pá Tao đã xuống cấp. 

Tuyến đường nêu trên là tuyến đường liên thôn có chiều dài 4km, đã được 

bê tông hóa từ nhiều năm trước. Do đã qua nhiều năm sử dụng, tuyến đường này 
đã bị hư hỏng, xuống cấp, cần sớm được sửa chữa, khắc phục. Đề nghị Uỷ ban 

nhân dân xã Hòa An rà soát, xem xét vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của 
tỉnh và các nguồn vốn được phân cấp 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. 

3. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Xây dựng cầu Nà Bưa, thôn Làng Mạ 

(Nhân dân đã tự nguyện hiến đất). 

Cầu Nà Bưa, thôn Làng Mạ, xã Hòa An là một trong số các cầu dân sinh 

được đầu tư xây dựng thuộc Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và 
xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 theo Nghị 

quyết 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Theo thông báo của Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư): Thời gian khởi 

công là ngày 21/10/2021, thời gian dự kiến hoàn thành là ngày 21/4/2022. Thực 
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tế thì đến nay nhà thầu thi công mới thi công xong phần móng, mố cầu. Tiến độ 
thi công công trình chậm so với kế hoạch. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa An và các cơ quan liên quan thường 
xuyên đôn đốc đơn vị thi công tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy 
nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ năm 2022. 

4. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Cung cấp thông tin cho người dân biết về 
tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường Tông Nhạu - Tông Xoong, dài khoảng 1km. 

Tuyến đường liên thôn từ thôn Tông Nhạu đến thôn Tông Xoong (nay là 
thôn Làng Rèn 2), xã Hoà An có chiều dài 5,5km. Qua các giai đoạn đầu tư, huy 

động nhiều nguồn vốn, phần lớn chiều dài tuyến đường đã được bê tông hóa, 
đoạn còn lại được rải mặt bằng cấp phối sỏi sạn. Hiện tại, sau nhiều năm đưa 

vào sử dụng, trên toàn tuyến nói chung chỉ có một số vị trí mặt đường trên đoạn 
đường cấp phối bị xói, lún cục bộ do mưa lũ và xe tải vận chuyển mía có trọng 

tải lớn đi qua nhưng vẫn đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Tuy nhiên, nhu 
cầu bê tông hoá đoạn đường rải cấp phối còn lại nêu trên là cần thiết, đề nghị 

UBND xã Hoà An kiểm tra, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét để có kế 
hoạch đầu tư xây dựng theo lộ trình phù hợp và chỉ đạo các thôn bản thường 

xuyên tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường, kịp thời khơi thông cống, rãnh 
trên tuyến nhằm kéo dài tuổi thọ công trình, đảm bảo giao thông thông suốt. 

5. Cử tri xã Trung Hòa đề nghị: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ 

UBND huyện Chiêm Hóa đến xã Nhân Lý. 

 Tuyến đường từ trung tâm huyện Chiêm Hóa qua các xã Trung Hòa, Hòa 

An đến xã Nhân Lý được chia làm 02 đoạn tuyến theo phân cấp: Đoạn từ xã 
Nhân Lý đến xã Hòa An thuộc tuyến đường tỉnh ĐT.188; đoạn từ xã Hòa An 

qua xã Trung Hòa đến trung tâm huyện là đường huyện ĐH.05 (Thị trấn Vĩnh 
Lộc - Hoà An). 

 Tuyến đường nêu trên đều đã được nhựa hóa, tuy nhiên do các tuyến 
đường này 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 các tuyến đường này cũng tăng lên dẫn đến làm 

cho mặt đường bị xuống cấp nhanh chóng.  

Nhu cầu tu sửa, nâng cấp các tuyến đường nêu trên là cần thiết và đã được 
đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc đơn vị quản lý đường là 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 phối hợp 
với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền bố trí vốn 

đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên trong thời gian sớm nhất. 

6. Cử tri xã Trung Hòa đề nghị: Đầu tư, xây dựng đoạn đường (khoảng 

1km) đi từ thôn Bản Phán, xã Trung Hòa sang thôn Quang Minh, xã Hòa An. 

 Tuyến đường từ thôn Bản Phán, xã Trung Hòa đến thôn Quang Minh, xã 

Tân Thịnh như cử tri nêu trên có chiều dài khoảng 1,5 km; hiện tại là đường 
mòn do dân tự mở và hàng năm tự cải tạo để phục vụ sản xuất, trồng rừng. 
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 Nhu cầu về việc đầu tư xây dựng tuyến đường nêu trên để phát triển sản 
xuất là chính đáng. Đề nghị UBND xã Trung Hòa phối hợp với UBND xã Tân 

Thịnh kiểm tra, rà soát, có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền,  đồng thời xem 
xét vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn được phân 
cấp để đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp theo lộ trình phù hợp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế. 

7. Cử tri xã Trung Hòa đề nghị: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây 

dựng mô hình rau sạch của HTX Sửu Hùng, thôn Tân Tiến. 

Thông tin về quy hoạch xây dựng mô hình rau sạch của HTX Sửu Hùng, 

thôn Tân Tiến đã được UBND xã Trung Hòa công bố, công khai theo quy định. 
Đề nghị cử tri quan tâm đến các thông tin về quy hoạch thì có thể đến Trụ sở 

UBND xã Trung Hòa để nắm bắt, hướng dẫn và giải đáp. 

Theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng và Thông tư 02/2017/TT-

BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng 
nông thôn thì UBND các xã có trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch xây 

dựng nông thôn nói chung và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù tại địa 
phương quản lý. 

8. Cử tri xã Phú Bình đề nghị: Đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã 
Đầm Hồng đi Kiên Đài. 

 Tuyến đường Đầm Hồng - Phú Bình - Kiên Đài đã được đầu tư nâng cấp, 

hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2018. Mặt đường đã được nhựa hóa, các 
công trình cầu, cống thoát nước, công trình an toàn giao thông khác đã được xây 

dựng tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo cho việc lưu thông trên tuyến thuận tiện, an 
toàn. Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, do điều kiện địa hình, địa 

chất trên tuyến phức tạp, đồng thời 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 một số vị trí mặt đường bị hư hỏng.  

Nhu cầu tu sửa, nâng cấp các tuyến đường nêu trên là cần thiết và đã được 

đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện chỉ 
đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị quản lý đường 

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, nâng cao tuổi thọ của công 
trình. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất với cấp 

có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên trong thời gian 
sớm nhất. 

9. Cử tri xã Phú Bình đề nghị: Hỗ trợ xây dựng tuyến đường từ xã Phú 
Bình đến đầu đường vào khu di tích Bộ Tài chính tại thôn Nà Làng xã Phú Bình, 

huyện Chiêm Hóa (khoảng 300m). 

 Đoạn đường nêu trên thuộc tuyến đường thôn bản kết nối đường vào khu 

di tích Bộ Tài chính tại thôn Nà Làng, xã Phú Bình với đường huyện Đầm Hồng 
- Kiên Đài (ĐH.03), hiện tại là đường đất.  

 Nhu cầu về việc đầu tư xây dựng tuyến đường nêu trên là cần thiết, chính 
đáng. Đề nghị UBND xã Phú Bình rà soát, có văn bản báo cáo cấp có thẩm 
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quyền, đồng thời xem xét vận dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh và các 
nguồn vốn được phân cấp để đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp theo lộ trình phù 

hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, phát triển kinh tế. 

10. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Cung cấp thông tin cho người dân biết về 
những ảnh hướng khi vận hành thủy điện Yên Sơn đến khu vực sản xuất nông 

nghiệp. 

- Về Cos nước ở MNDBT 36,5m. 

- Diện tích đất thu hồi tại xã Hòa An dự kiến: 18,179 ha, trong đó: 

+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 3,79 ha. 

+ Đất chuyên trồng lúa nước: 4,74 ha. 

+ Đất nông nghiệp khác: 0,16 ha. 

 + Đất giao thông: 0,11 ha. 

 + Đất ở tại nông thôn 0,11 ha. 

 + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON): 9,27 ha. 

 Hiện nay, đối với vùng ngập lòng hồ thủy điện, Chủ đầu tư chưa thực hiện 

các thủ tục để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. 

11. Cử tri xã Nhân Lý đề nghị: Cắm lại mốc danh giới giữa xã Nhân Lý, 

huyện Chiêm Hóa với xã Quý Quân, huyện Yên Sơn. 

Theo quy định mốc địa giới hành chính do Ủy ban nhân dân cấp xã quản 
lý. Căn cứ ý kiến của cử tri yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Nhân Lý kiểm tra, rà 

soát báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tình hình quản lý mốc địa giới hành chính 
trong xã, nếu phát hiện mốc địa giới bị xê dịch, bị hư hỏng, bị mất phải kịp thời 

tổ chức khôi phục lại mốc địa giới theo quy định. 

12. Cử tri xã Phú Bình đề nghị: Thu hồi đất của Công ty lâm nghiệp 

Chiêm Hóa trả lại cho thôn để xây dựng khu nghĩa trang của thôn Đoàn Kết. 

Qua kiểm tra hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại thôn Đoàn 

Kết, xã Phú Bình có quy hoạch nghĩa trang của thôn. 

Đề nghị UBND xã Phú Bình bố trí nguồn vốn để lập quy hoạch chi tiết, 

thực hiện các trình tự thu hồi đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chiêm 
Hóa để giải phóng mặt bằng xây dựng nghĩa trang thôn Đoàn Kết theo quy định. 

13. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Hỗ trợ đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đồ 
dùng học tập cho trẻ em 3-4 tuổi ở trường Mầm non. 

13.1. Thực trạng trường mầm non Hòa An, năm học 2021-2022  

- Tổng số Nhóm, lớp là: 12 nhóm, lớp/325  cháu. 

 + Trong đó:  

- Nhóm trẻ: 3 nhóm/72 cháu. 

- Lớp Mẫu giáo 5 tuổi: 3 lớp/77 cháu. 

- Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 6 lớp/176 cháu. 

- Tổng số bộ đồ dùng được trang cấp hiện có: 06 bộ.  

+ Trong đó:  
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- Bộ đồ dùng của nhóm trẻ: 03 bộ/3 nhóm.  

- Bộ đồ dùng lớp mẫu giáo 5 tuổi: 03 bộ/3 lớp. 

 - Bộ đồ dùng, đồ chơi thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập của học 
sinh lớp mẫu giáo 3-4 tuổi chưa được trang cấp. 

 - Hằng năm nhà trường huy động, vận động phụ huynh học sinh lớp mẫu 

giáo 3 - 4 tuổi mua bổ sung đồ dùng, đồ chơi tối thiểu để phục vụ cho việc học 
tập của trẻ. 

- Nhà trường mua bổ sung tranh ảnh, truyện và huy động giáo viên tự làm 
đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài dạy và chương trình lớp học.  

13.2. Giải pháp 

- Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng-Đồ chơi-Thiết bị dạy 
học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non và Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT 

ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số 
thiết bị quy định tại danh mục Đồ dùng-Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu dùng 

cho Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT 
ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Phòng Tài chính - Kế 
hoạch tham mưu đề xuất với UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư mua sắm 
trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi để cấp 

phát bổ sung cho các trường mầm non trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trang cấp thiết bị, đồ dùng, đồ 

chơi cho các nhóm lớp 3-4 tuổi. 

- Đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT 

ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến với phụ huynh học sinh, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện tốt việc tài trợ, vận động cho đơn vị.  

14. Cử tri xã Trung Hòa đề nghị: Xây dựng phòng làm việc trường mầm 

non Trung Hòa để đảm bảo đạt tiêu chí cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia. 

14.1. Thực trạng 

- Năm học 2020-2021 Trường Mầm non Trung Hòa đề nghị được công 
nhận là trường chuẩn quốc gia.  

- Tổng số lớp là: 6 nhóm, lớp/185 cháu (Trong đó: Nhóm trẻ 2 nhóm/44 

cháu, lớp Mẫu giáo 4 lớp/141 cháu). 

+ Tại điểm trường chính: có 04 nhóm, lớp/148 học sinh/4 phòng học                

(Trong đó: Nhóm trẻ 01 nhóm/33 cháu, mẫu giáo 03 lớp/115 cháu) . 

Tại điểm trường Soi Trinh: có 2 Nhóm, lớp/37 cháu/2 phòng học. 

(Trong đó: Nhóm trẻ 01 nhóm/11 cháu, mẫu giáo 01 lớp/26 cháu)  

- Nhà trường đã được xây dựng 06 phòng học mới, 02 nhà bếp (01 tại 

điểm trường chính, 01 tại điểm Soi Trinh), tường rào và sân bê tông. Với tổng 
kinh phí đầu tư là 5.599.607 ngàn đồng (Năm tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, 

sáu trăm linh bảy ngàn đồng). Tuy nhiên, để đảm bảo đủ cơ sở vật chất đạt 
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chuẩn quốc gia theo đúng Thông tư số 13/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 Mầm non Trung Hòa còn thiếu khối phòng hành chính 
quản trị, phòng phụ trợ chưa được xây dựng như: phòng hiệu bộ (02 gian cho 2 

Phó hiệu trưởng), 01 phòng y tế (01 gian), 01 phòng bảo vệ (01 gian) và 01 
phòng hành chính (01 gian). Nên Trường Mầm non Trung Hòa chưa được Ủy 

ban nhân dân tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021. 

14.2. Giải pháp 

UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với 
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu đề 

xuất với UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách huyện cho 
Trường Mầm non Trung Hòa xây dựng các phòng hiệu bộ, phòng  y tế, phòng 

bảo vệ và phòng hành chính còn thiếu, để đáp ứng đủ cơ sở vật chất đảm bảo 
cho việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia theo đúng Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

15. Cử tri xã Phú Bình đề nghị: Xem xét cấp bổ sung máy vi tính phục 
vụ công tác dạy và học cho trường THCS xã Phú Bình. 

15.1. Thực trạng 

Trường THCS Phú Bình được Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư cấp cho 15 
bộ máy vi tính từ tháng 12 năm 2016 (Thời điểm trường được kiểm tra và công 

nhân đạt chuẩn quốc gia năm 2016) và nhà trường đã thực hiện công tác xã hội 
hóa mua thêm được 07 bộ máy vi tính tổng số máy vi tính của nhà trường là 22 

bộ tính đến năm học 2021-2022 đã sử dụng được 06 năm, trong các năm sử 
dụng nhà trường có nâng cấp, sửa chữa và thay thế một số linh kiện, tuy nhiên 

qua các năm sử dụng cấu hình máy tính hỏng quá nặng không thể thay thế và 
sửa chữa được. Đến nay chỉ còn sử dụng được 16 bộ máy vi tính. 

15.2. Giải pháp 

UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tham mưu đề xuất với UBND huyện trang cấp hoặc hỗ trợ 
kinh phí cho nhà trường để mua 10 bộ máy tính cho phòng học Tin học của nhà 
trường. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy  môn Tin học để thực hiện tốt chương 

trình giáo dục phổ thông mới theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT 

ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến với phụ huynh học sinh, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện tốt việc tài trợ, vận động cho đơn vị. 

16. Cử tri xã Phú Bình đề nghị: Tăng cường tuyên truyền cho Nhân dân 

để nâng cao giáo dục đại trà, tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và 
gia đình. 

- Ngày 04 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế 
hoạch số 201/KH-UBND về Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn 
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huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2025. Trong Kế hoạch đã nêu rất cụ thể về 
Đổi mới mạnh mẽ giáo dục theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực 

của người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng làm 
việc, sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; khắc phục tồn tại, hạn chế trong 
giai đoạn 2016-2020; tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả đáp ứng nhu 

cầu phát triển nguồn nhân lực của huyện.  

- Trong Kế hoạch đã chỉ đạo rất rõ về trách nhiệm của các cơ quan liên 

quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc thực hiện nâng cao chất lượng 
giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2021-2025. 

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối 
hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường tổ chức 

tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh và học sinh để phụ huynh học sinh tích cực 
tham gia thực hiện kế hoạch đạt kết quả.  

17. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Có giải pháp chuyển đổi cây trồng, vật 
nuôi cho phù hợp thực tế tại địa phương khi nguồn lao động của xã đi làm việc 

tại các nhà máy, công ty. 

Hiện nay trên địa bàn xã Hòa An tập trung sản xuất các cây trồng chủ yếu 

như lúa, ngô, mía, cây ăn quả và rau củ, quả,....; chăn nuôi gia súc, gia cầm. Để 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của từng địa 
phương, Ủy ban nhân dân huyện ban hành “Đề án cơ cấu lại ngành nông, lâm 

nghiệp, thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và  phát triển bền vững, 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với đẩy mạnh xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”,  trong đó xác định 
các cây trồng, vật nuôi chủ lực, tiềm năng, đặc sản để định hướng phân vùng 

phát triển các cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiểu khí hậu và thổ nhưỡng của 
từng địa phương; sản xuất hàng hóa có liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn các Hợp tác xã NLN tích cực tìm kiếm thị trường, liên doanh, liên kết 
với các hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản trong và ngoài 

tỉnh; chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn kết hợp với 
bao tiêu sản phẩm. Các địa phương trên địa bàn huyện tạo điều kiện để phát 
triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, 

trong đó có các sản phẩm đặc thù của địa phương. Khuyến khích nông dân phát 
triển các vùng sản xuất cây, con đặc sản, cây dược liệu, cây ăn quả, rau củ quả, 

chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng hàng hóa; hiện nay trên địa bàn huyện đã 
có một số cây trồng có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao 

như cây dưa chuột, cây gai xanh, cây gấc, ngô sinh khối, nuôi trâu, bò vỗ béo . 

Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các Phòng, 

ban của huyện phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, UBND các xã, thị trấn tiếp 
tục tuyên truyền và triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp; cơ cấu sản xuất, 

trong đó ưu tiên phát triển cây con chủ lực của huyện, các sản phẩm có lợi thế 



 

 

16 

cạnh tranh của địa phương gắn với triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” OCOP. 

18. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Cung cấp thông tin cho người dân biết về 
việc tăng giá phân bón. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, giá phân bón trên thị trường thế giới và trong 

nước liên tục tăng, diễn biến phức tạp. Điều này ảnh hưởng lớn đến sản xuất 
nông nghiệp, sức cạnh tranh của hàng nông sản và đời sống của Nhân dân, đặc 

biệt trong bối cảnh khó khăn do tác động của thiên tai, dịch bệnh kéo dài; trong 
thời gian tới, thị trường phân bón vẫn diễn biến phức tạp, khó lường về giá và 

nguồn cung, đặc biệt đối với phân kali nhập khẩu từ Nga và Belarus chiếm gần 
50% lượng kali cung cấp trên toàn thế giới và Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc 

vào nguồn nhập khẩu phân bón này. Để sản xuất phân bón các nhà máy sản xuất 
phân bón phải nhập khẩu nguyên liệu như lưu huỳnh, amoniac...giá nguyện liệu 

tăng hay giảm phụ thuộc vào nước sản xuất; do đó giá đầu vào tăng đẩy giá phân 
bón tăng cao. 

Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện buôn bán phân bón được quy định tại 
Điều 42 của Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018 của Quốc hội: Phải có Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; giấy phép kinh doanh và niêm yết bảng 
giá tại nơi bán hàng để cho người dân biết. Đề nghị UBND xã Hòa An phối hợp 
với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh phân bón về các điều kiện buôn bán phân bón. 

Để không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng do phân bón tăng cao, người 

dân tập trung sử dụng tốt nguồn phân bón hữu cơ sẽ giúp cho nông dân giảm chi 
phí đầu vào, thay thế một phần phân bón vô cơ. Trong khi đó, phân bón hữu cơ 

không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng mà còn bảo vệ hệ sinh thái đất 
cho nông nghiệp, đảm bảo độ tơi xốp và hàm lượng dinh dưỡng cho đất. 

19. Cử tri xã Trung Hòa đề nghị: Tiếp tục xây dựng tuyến mương tại 
thôn Soi Trinh. 

Thôn Soi Trinh có tổng điện tích đất 2 lúa là 21,5 ha, đang lấy nước từ 
công trình thủy lợi Phai Rèn, đầu điểm công trình nằm ở thôn Làng Rèn 2, xã 

Hòa An, công trình có nhiệm vụ cấp nước phục vụ cho 101,562 ha diện tích đất 
2 lúa, rau màu vụ 3 và cấp nước nuôi trồng thủy sản của xã Hòa An và xã Trung 
Hòa, (trong đó diện tích lúa 2 vụ, rau màu vụ 3 của thôn Làng Rèn 1, Làng 2, xã 

Hòa An được cấp nước từ công trình là 49,570 ha; diện tích lúa 2 vụ cây, rau 
màu vụ 3 và nuôi trồng thủy sản của thôn Soi Trinh, xã Trung Hòa, được cấp 

nước từ công trình là 51,992 ha). 

Theo phản ánh của thôn Soi Trinh, hiện nay công trình đập Phai Rèn 

không đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ cho sản xuất của người dân, tình trạng 
thiếu nước thường xảy ra vào đầu mùa vụ sản xuất, khi người dân đồng loạt lấy 

nước sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước; do nguồn nước không đảm bảo phục vụ 
cho sản xuất, một số hộ dân đã tự bơm nước từ sông, suối… để phục vụ cho sản 

xuất; đồng thời thôn Soi Trinh ở cuối công trình, tuyến kênh dẫn nước dài, nên 
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tổn thất dọc đường lớn làm ảnh hưởng tới khả năng dẫn nước về khu tưới, khi 
người dân đồng loạt lấy nước để sản xuất. Như vậy việc kiến nghị của cử tri đề 

nghị xây dựng tuyến mương là chính đáng; đối với tuyến mương nổi của thôn 
Soi Trinh đã được Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tại 
Báo cáo số 396/BC-UBND ngày 18/4/2022, đồng thời Sở Nông nghiệp và 

PTNT, cũng đã tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị bố trí kinh phí 
để sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh, để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp của người dân trong thời gian tới. 

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong khi tuyến kênh chưa được sửa 

chữa, nâng cấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa xây dựng kế hoạch sản 
xuất phù hợp, vận động Nhân dân sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm; tiếp tục chỉ đạo 

Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Trung Hòa xây dựng lịch cấp nước cụ thể, tổ 
chức điều tiết phân phối nước cho từng khu ruộng theo nguyên tắc ưu tiên tưới 

khu vực cao, xa trước, gần thuận lợi tưới sau, để đảm bảo nước phục vụ cho sản 
xuất; tăng cường công tác quản lý, có kế hoạch, sử dụng kinh phí hỗ trợ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để sửa chữa, che chắn, hoành triệt những điểm rò 
rỉ nước, phát dọn, nạo vét kênh mương đảm bảo thông suốt từ đầu kênh đến cuối 

kênh; xây dựng kế hoạch cấp nước phù hợp và tổ chức họp dân thông báo lịch cấp 
nước luân phiên phù hợp với khả năng lấy nước của công trình, quản lý điều tiết 
nước hợp lý đáp ứng yêu cầu phục vụ cho sản xuất của người dân. 

20. Cử tri xã Nhân Lý đề nghị: Có giải pháp tháo gỡ khó khăn đầu ra 
đối với một số dự án trồng cây xạ đen, cây cà gai leo. 

Hiện nay, thị trường đầu ra cho cây dược liệu còn bấp bênh, không ổn 
định, chủ yếu tiêu thụ dưới dạng thô thông qua thương lái, các điểm thu mua 

nhỏ, lẻ; thời gian trồng dược liệu dài, tốn nhiều chi phí chăm sóc, công sức bảo 
vệ nên chưa khuyến khích, thu hút nhiều người dân tham gia. 

Việc kêu gọi, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu sản 
phẩm cây dược liệu gặp nhiều khó khăn. Mặc dù tỉnh, huyện đã ban hành chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên 
doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà, chưa yên tâm đầu tư vào cây dược liệu đó là 

sản lượng cung ứng không ổn định, diện tích trồng bị phân tán, manh mún, nhỏ 
lẻ, chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung. 

Ngày 12/5/2022 Ủy ban nhân dân huyện và các Phòng, Ban chuyên môn 

của huyện làm việc với Công ty Cổ phần Dược Phẩm Lovefarm với nội dung 
triển khai quy hoạch vùng trồng dược liệu và xây dựng khu sơ chế dược liệu trên 

địa bàn huyện Chiêm Hóa, hai bên đã thống nhất một số nội dung trong bản ghi 
nhớ trong buổi làm việc. Khi Công ty Cổ phần Dược Phẩm Lovefarm đi vào 

hoạt động Công ty liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm sau thu hoạch với 
người dân, đầu ra cho cây dược liệu tiêu thụ được ổn định. 

21. Cử tri xã Trung Hòa đề nghị: Hỗ trợ kinh phí xây dựng kè bờ ao Hồ 
Cây Thị để đảm bảo giữ nước phục vụ cho tưới tiêu khu ruộng Cây Thị. 
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Hồ Cây Thị là công trình hồ chứa nhỏ, có nhiệm vụ cấp nước phục vụ cho 
21,484 ha diện tích lúa 2 vụ, rau màu vụ 3 và nuôi trồng thủy sản, công trình 

hiện nay cơ bản cung cấp đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất của người dân, tuy 
nhiên về lâu dài công trình cần phải được sửa chữa, nâng cấp (kè lát mái bờ 
đập), để tránh rò rỉ, thất thoát nước đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ cho sản 

xuất của người dân. Như vậy việc sửa chữa, nâng cấp công trình, theo ý kiến 
kiến nghị của cử tri là chính đáng, song do điều kiện kinh tế của huyện còn 

nhiều khó khăn, phần lớn ngân sách địa phương đang phải ưu tiên đầu tư cho 
các công trình thiết yếu và có tính cấp bách hơn, nên chưa thể đáp ứng được 

nguyện vọng của cử tri. 

 Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ưu tiên, bố trí lồng ghép các nguồn vốn, để đầu 
tư sửa chữa, nâng cấp công trình; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trung 

Hòa đề xuất đưa danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư xây dựng bằng các 
nguồn vốn được phân cấp để công trình sớm được đầu tư xây dựng trong thời 

gian tới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. 

Trong khi công trình chưa được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp đề nghị Ủy 

ban nhân dân xã Trung Hòa, tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi xã 
thực hiện tốt việc công tác quản lý, sử dụng hiệu nguồn kinh phí hỗ trợ sản 
phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng; đồng 

thời phát dọn, nạo vét kênh mương để đảm bảo cấp đủ nước tưới phục vụ cho 
sản xuất của người dân. 

22. Cử tri xã Trung Hòa đề nghị: Hỗ trợ kinh phí để xây dựng kè ao 
Cốc Nghịu, thôn Trung Vượng 2 để giữ nước tưới tiêu cho khoảng 5 ha đất 

trồng lúa 2 vụ. 

Công trình Cốc Nghịu mà cử tri đề nghị là công trình phai tạm, công trình 

có nhiệm vụ cấp nước cho 10,260 ha diện tích đất 2 lúa, rau màu vụ 3 và nuôi 
trồng thủy sản, do là công trình phai tạm nên thường xuyên bị rò rỉ thất nước về 

lâu dài không đảm bảo cấp nước phục vụ cho sản xuất cho người dân. Như vậy 
việc sửa chữa, nâng cấp công trình theo ý kiến kiến nghị của cử tri là cần thiết. 

Công trình này đã được đề xuất đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 
Ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân huyện thông 
qua tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 và Ủy ban nhân dân huyện 

đã phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021-2025 huyện Chiêm Hóa tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 30/8/2021. 

Trong khi công trình chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp về trước mắt 
đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý công trình 

thủy lợi xã thực hiện tốt việc quản lý; có kế hoạch, sử dụng nguồn kinh phí hỗ 
trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng; 

đồng thời phát dọn, nạo vét kênh mương, quản lý điều tiết nước hợp lý và tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 

quả và tham gia đóng góp ngày công để nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy 
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các tuyến kênh nội đồng để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất nông 
nghiệp của người dân. 

23. Cử tri xã Phú Bình đề nghị: Hỗ trợ trang thiết bị (máy tính, máy in) 
cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị tại xã để phục vụ công việc.  

Việc chi hỗ trợ trang thiết bị (máy tính, máy in) cho Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị tại xã để phục vụ công việc chuyên môn là rất cần 
thiết. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí của huyện rất hạn hẹn không đủ để 

cân đối cấp bổ sung cho các xã, thị trấn. Do vậy UBND các xã, thị trấn tự cân 
đối từ nguồn ngân sách của xã để hỗ trợ cho phù hợp.  

24. Cử tri xã Phú Bình đề nghị: Sớm đầu tư xây dựng nhà văn hóa của 
thôn Vũ Hải Đường và thôn Đoàn Kết. 

Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đăng ký nhu cầu xây dựng nhà văn 
hóa thôn Vũ Hải Đường và thôn Đoàn Kết, xã Phú Bình với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du Lịch. Hiện nay đang chờ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh được 
phê duyệt để triển khai thực hiện. 

25. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Sửa chữa, mở rộng diện tích một số nhà 
văn hóa tại các thôn ghép từ 02 thôn, hiện nay không sử dụng được do không 

đảm bảo diện tích. 

 Sau khi thực hiện sáp nhập thôn, xã Hòa An có 18 nhà văn hóa trên 11 
thôn, trong đó có 07 thôn sáp nhập gồm (Pá Tao, Nà Lừa, Chắng Thượng, Liên 

Kết, Làng Mạ, Làng Rèn 1, Làng Rèn 2). 

Năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Hòa An đề nghị sửa chữa, nâng cấp 03 

nhà văn hóa (Nà Lừa, Liên Kết, Làng Rèn 2). Ủy ban nhân dân huyện đăng ký 
nhu cầu sửa chữa, nâng cấp 03 nhà văn hóa của xã Hòa An với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du Lịch. Hiện nay đang chờ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh được 
phê duyệt để triển khai thực hiện. 

26. Cử tri xã Nhân Lý đề nghị: Sắp xếp, bố trí việc kiêm nhiệm các chức 
danh ở thôn phù hợp hơn để đảm bảo giải quyết các công việc của thôn.  

Số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân 
phố thực hiện theo quy định tại Điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 

22/12/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách 
đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã được bổ sung 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, ở thôn, tổ dân phố; được HĐND tỉnh triển khai thực hiện tại Khoản 1, Điều 4 
Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên 

Quang sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020. 

Việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh ở thôn do Đảng ủy, Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 
01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang. Đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã 



 

 

20 

Nhân Lý nghiên cứu, xem xét, bố trí các chức danh ở thôn hợp lý, đảm bảo đúng 
các quy định hiện hành. 

27. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Nâng cấp đường điện đi vào khu Bó 
Cooc, thôn Lăng Hối. 

Đối với khu vực cử tri nêu trên, Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành khảo 

sát lập phương án chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng 
điện áp khu vực TBA Thôn Nà lừa trình Công ty Điện lực Tuyên Quang phê 

duyệt. Dự kiến cuối năm 2022 khu vực cử tri nêu trên sẽ được  đầu tư cải tạo. 

28. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Khắc phục, sửa chữa trạm biến áp thôn 

Liên Kết. 

Đối với khu vực cử tri nêu, đầu năm 2022 đã được Công ty Điện lực 

Tuyên Quang  đầu tư cải tạo chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao 
chất lượng điện áp khu vực TBA Làng Mới, đã thi công xong trong tháng 

5/2022, hiện đang cấp điện ổn định cho Nhân dân trong khu vực. 

29. Cử tri xã Trung Hòa đề nghị: Xem xét bồi thường việc đường dây 

điện đi qua đất của gia đình ông Cao Mạnh Hồng, thôn Tân Lập. 

Đối với ý kiến nêu trên của cử tri: Điện lực Chiêm Hóa đã tiến hành kiểm 

tra tại khoảng cột 11-12 đường dây 35kV lộ 371E14.2 (tuyến Chiêm Hóa - Vinh 
Quang), đường dây đi trên dải đất trồng cây hàng năm. Đường dây đã được đầu 
tư xây dựng từ năm 1997, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thu hồi diện tích 

đất để xây dựng, nên việc xem xét bồi thường của ông Cao Mạnh Hồng, thôn 
Tân Lập là không có bồi thường. 

30. Cử tri xã Hòa An đề nghị: Nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới 
trạm y tế xã Hòa An để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. 

Ngày 13/04/2018 Trung tâm Y tế nhận được Văn bản số 2051/BYT-
KHTC về việc Cung cấp thông tin để xây dựng văn kiện Dự án “Chương trình 

đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” vay vốn ODA và viện trợ 
không hoàn lại của ADB. Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chiêm Hóa tổ chức khảo sát, hạch toán tổng hợp 
chi tiết từng Trạm Y tế xã có nhu cầu và đã có Báo cáo số 135/BC-TTYT ngày 

20/4/2018 gửi Sở Y tế về nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất nhà trạm y tế xã thuộc 
huyện Chiêm Hóa trong đó có trạm y tế xã Hòa An. Đã cung cấp thông tin để 
xây dựng văn kiện Dự án “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

vùng khó khăn” vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của ADB. 

Theo lộ trình xây dựng nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

đến năm 2025 xã Hòa An đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và theo kế hoạch 
năm 2021 xã Hòa An phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí Giao thông. Vậy để đáp ứng và 

giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Đề nghị cấp trên đầu tư nguồn vốn để triển 
khai xây dựng mới nhà trạm Y tế xã Hòa An theo lộ trình tại Kế hoạch số 65/KH-

UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang “Kế hoạch xây dựng các 
xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã tỉnh Tuyên Quang đến năm 
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2020” và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Chiêm 
Hóa “Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng các xã, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc 

gia về Y tế xã huyện Chiêm Hóa giai đoạn đến năm 2020”.  

31. Cử tri xã Nhân Lý đề nghị: Cung ứng xi măng làm đường giao 
thông ngõ, xóm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Theo quy định tại Điều 12, Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn 

mớitrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, điều kiện được hỗ trợ 
xây dựng đường giao thông ngõ, xóm là các xã khu vực nông thôn có tỷ lệ 

đường ngõ, xóm theo quy hoạch được cứng hóa chưa đạt chuẩn theo quy định 
của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao hiện hành. 

Nguyên tắc hỗ trợ là: Hỗ trợ cho các xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025 nhằm cứng hóa đường 

ngõ, xóm theo quy hoạch để đảm bảo tỷ lệ đạt chuẩn ở mức tối thiểu theo từng 
Bộ tiêu chí quy định. Việc hỗ trợ thực hiện theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt hằng năm và theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Đề nghị UBND xã Nhân Lý kiểm tra, 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 trình, đề nghị tỉnh hỗ trợ xi măng, ống cống để tiếp tục thực hiện 
trong thời gian tới theo lộ trình phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi 

lại, phát triển kinh tế. 

32. Cử tri xã Nhân Lý đề nghị: Công ty lâm nghiệp tiếp tục giao đất 

rừng sản xuất cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Nhân Lý; Công ty lâm nghiệp 
xem xét giảm phần trăm liên doanh (hiện nay hợp đồng 33% là quá cao người 

dân không có lợi nhuận). 

32.1. Về nội dung Công ty lâm nghiệp tiếp tục giao đất rừng sản xuất cho 

các hộ gia đình trên địa bàn xã Nhân Lý 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá hiện được Nhà nước giao cho 

Công ty quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Nhân Lý diện tích là: 258,50ha. 
Theo Phương án sử dụng đất của Công ty đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê 
duyệt theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 15/08/2017, diện tích cụ thể là:  

- Diện tích đất Công ty quy hoạch trả lại địa phương quản lý là: 71,63ha. 
Chủ yếu là diện tích các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã đang canh tác, sử 

dụng, hiện nay Công ty đang lập hồ sơ thu hồi đất bàn giao diện tích đất cho địa 
phương quản lý theo phương án đã được duyệt; sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang có quyết định thu hồi và giao đất, thì  Công ty TNHH Lâm nghiệp 
Chiêm Hóa thực hiện bàn giao đất 71,63ha cho địa phương quản lý và UBND xã 

Nhân Lý xem xét lập kế hoạch giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã 
theo quy định. 
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- Diện tích đất Công ty quy hoạch tiếp tục sử dụng là: 186,87ha. Đối với 
diện tích này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty để thực hiện sản xuất kinh 

doanh, Công ty không có kế hoạch bàn giao cho địa phương quản lý, để địa 
phương giao đất cho các hộ gia đình. Các hộ gia đình có nhu cầu nhận khoán 
trồng rừng liên doanh, thì liên hệ trực tiếp với đội trưởng đội 472 để được xem 

xét nhận trồng rừng liên doanh theo quy định của Công ty. 

32.2. Về nội dung Công ty lâm nghiệp xem xét giảm phần trăm liên doanh 

(hiện nay hợp đồng 33% là quá cao người dân không có lợi nhuận). 

Việc xác tính toán định tỷ lệ đầu tư và hưởng lợi trong giao khoán trồng 

rừng liên doanh của Công ty đều dựa trên định mức lao động của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT và đơn giá xuất đầu tư trồng rừng trên địa bàn tỉnh hàng năm 

ban hành. Tỷ lệ đầu tư và hưởng lợi của các bên phụ thuộc vào khối lượng công 
việc và vốn đầu tư của các bên tham gia đầu tư. Mức tỷ lệ đầu tư và hưởng lợi 

được Công ty áp dụng chung trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện Chiêm Hóa 
có diện tích đất của Công ty quản lý, sử dụng. 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá thực hiện Hợp đồng giao khoán 
trồng rừng liên doanh từ năm 2005 đến nay, theo hình thức chủ yếu là: Công ty 

(bên A) đầu tư: Thiết kế, cây giống, phân bón, dịch vụ kỹ thuật, nghiệm thu sản 
phẩm, quản lý vốn đầu tư. Hộ liên doanh (bên B) đầu tư: Nhân công trồng, chăm 
sóc, bảo vệ rừng trồng và cùng quản lý vốn đầu tư. Hiện Công ty đang áp dụng 

tỷ lệ % vốn đầu tư và hưởng hợi của Công ty từ 27-34%; hộ liên doanh từ 66-
76% (Tùy theo từng loại cây trồng); là hình thức đầu tư hộ liên doanh được 

hưởng lợi cao nên nhiều hộ tham gia trồng rừng với Công ty có thu nhập cao khi 
thực hiện khai thác rừng trồng và đại đa số các hộ muốn tiếp tục được nhận 

trồng rừng liên doanh chu kỳ tiếp theo. 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hoá không có cơ sở để thực hiện giải 

quyết giảm tỷ lệ % đầu tư và hưởng lợi của các bên theo kiến nghị của cử tri xã 
Nhân Lý. Những hộ khi khai thác rừng trồng nhưng không có lợi nhuận, là do 

chất lượng rừng trồng, có sản lượng gỗ thấp.  

Nếu chất lượng rừng trồng do nguyên nhân khách quan (do đất xấu cây 

không phát triển được, do thiên tai, sâu bệnh hại), thì Công ty không thực hiện thu 
theo tỷ lệ % của hợp đồng mà xác định mức thu theo chất lượng thực tế của rừng 
trồng; nếu do nguyên nhân chủ quan (Hộ liên doanh trồng, chăm sóc rừng không 

đúng quy trình kỹ thuật, để người, gia súc phá hoại hay hộ liên doanh muốn khai 
thác sớm khi rừng còn non), thì hộ liên doanh phải chịu mức thu theo tỷ lệ % của 

hợp đồng và khi đó hộ liên doanh sẽ không có lợi nhuận. Nội dung trên đã được 
Công ty quy định trong Hợp đồng giao khoán trồng rừng liên doanh với các hộ 

gia đình, đảm bảo được sự công bằng giữa các hộ gia đình đã ký hợp đồng trồng 
rừng liên doanh trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện Chiêm Hóa. 

33. Cử tri xã Nhân Lý đề nghị: Tiếp tục cấp GCNQSDĐ theo chỉ thị số 
01-CT/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy cho các hộ đã nộp 
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tiền hoàn vốn đầu tư + 20% trữ lượng rừng thuộc chương trình dự án 327, 661; 
cấp giấy chứng nhận đất Công ty lâm nghiệp đã trả lại cho xã theo quy định. 

Lũy kế đến ngày  30/5/2022 trên địa bàn xã Nhân Lý đã cấp được 1.304 
lượt hộ/1.734 giấy/710,78 ha. 

 Trong đó: 

 + Đất sản xuất nông nghiệp: 508 giấy/185,48 ha. 

 + Đất lâm nghiệp: 704 giấy/201,97 ha.  

 + Đất nuôi trồng thủy sản: 14 giấy/6,38 ha. 

 + Đất ở nông thôn: 508 giấy/16,95 ha. 

* Đối với hồ sơ cấp giấy theo Chỉ thị 01 

 Hồ sơ tiếp tục họp xét theo Chỉ thị 01 là 161 hồ sơ/294 thửa. Trong đó  đủ 

điều kiện: 131 thửa/55,7ha; Chưa đủ điều kiện: 163 thửa/49,5ha. 

 + Số hồ sơ đủ điều kiện đã thực hiện thẩm định in giấy, trình ký giấy và 

chuyển giấy chứng nhận về xã  để trao giấy cho hộ gia đình 131 giấy. 

 + Số hồ sơ chưa đủ điều kiện 163 thửa đã thực hiện công khai lý do 

nguyên nhân chưa đủ điều kiện gồm các nguyên nhân: kê khai không đúng với 
hiện trạng, không phù hợp với quy hoạch, tranh chấp, sử dụng trên phần diện 

tích đất đã có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền và kê khai vào diện tích 
đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1995. 

 * Đối với đất công ty lâm nghiệp trả lại địa phương  

 Đối với địa bàn xã Nhân Lý thực hiện theo Quyết định số 13/QĐ-UBND 
ngày 12/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Diện tích trả lại địa 

phương quản lý là : 4.523.099,0 m2. Trong đó: Diện tích đã cấp giấy 958.939 m2  
(số thửa đã cấp giấy  99 lượt hộ/ 99 giấy/95,89 ha); Diện tích và loại đất còn lại 

chưa giao 3.564.160 m2. 

 Thực hiện Văn bản số 229/STNMT-CCĐĐ ngày 05/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thống nhất một số nội dung về giao đất, cấp Giấy 
CNQSD đất do công ty lâm nghiệp, công ty chè bàn giao cho địa phương quản 

lý; Văn bản số 233/UBND-TNMT ngày 01/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết 

hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

 Đối với diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương 
quản lý, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang có chủ trương đo đạc địa chính và 

lập hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận đồng loạt cho Nhân dân. Vì vậy, trường 
hợp thật cần thiết người dân mới tự bố trí kinh phí thuê đơn vị tư vấn đo đạc 

trích đo thửa đất để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất có nguồn gốc do nông lâm trường trả lại địa phương thực  

hiện theo Văn  bản số 229/STNMT -CCĐĐ  ngày 05/3/2020 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 
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 Do vậy sau khi được đo đạc địa chính, lập hồ sơ giao đất và cấp giấy chứng 
nhận. Chi nhánh sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất với diện tích nông lâm trường trả lại cho địa phương. 

* Đối với đất rừng theo chương trình 327 và 661 

 Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt đề 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 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 Căn cứ Hướng dẫn số 215/HDLN-TNMT-NNPTNT ngày 02/4/2010 của 

liên Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT về trình tự thủ tục 
giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp, quyền sử hữu rừng sản xuất là rừng trồng thuộc chương trình 327 và 661 
đã quy hoạch lại là rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân 

dân huyện Chiêm Hóa đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 
27/4/2012  về 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 Nhân 
Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

 + Diện tích đủ điều kiện được giao rừng gắn với đất lâm nghiệp là 
1098,335ha/145 thửa/107 hộ gia đình tại thôn Ba I, Ba II, Khuôn Nhất, Đầu 
Cầu, Hạ Đồng. 

 Đối với các hộ đủ điều kiện được giao đất gắn với giao rừng và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng Ủy ban huyện Chiêm Hóa đã ban hành quyết định 

năm 2012 phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
cho các hộ với 27 lượt hộ/44 thửa/44 giấy/25,08 ha. 

 Đối với các thửa đất còn lại sau khi các hộ đã nộp hoàn vốn rừng 20% Chi 
nhánh sẽ phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát trên cơ sở 

phương án cấp xã sẽ xây dựng và phê duyệt phương án giao đất và cấp giấy cho 
các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã. 

34. Cử tri xã Phú Bình đề nghị: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho người dân thôn Tạng Khiếc. 

Thực hiện Văn bản số 233/STNMT-CCĐĐ ngày 01/3/2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường Tuyên Quang về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất và giải quyết hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất; Văn 

bản số 207/STNMT-CCĐĐ ngày 18/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Tuyên Quang  về tiếp tục thực hiện một số nội dung tăng cường quản lý đất đai 

trên địa bàn; Văn bản số 351/UBND-TNMT ngày 09/3/2021 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa về thực hiện cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất; 

Văn bản số 333/UBND-TNMT ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 
Chiêm Hóa về tiếp tục thực hiện một số nội dung tăng cường quản lý đất đai 

trên địa bàn. 
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Đối với hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận của xã Phú Bình kê 
khai theo chỉ thị 01, hồ sơ họp xét đủ điều kiện hoàn thiện nộp về Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký năm 2016 -2020. Đơn vị đã thẩm định hoàn thiện hồ sơ, in giấy 
chứng nhận quyền sử dụng, bàn giao giấy chứng nhận về Ủy ban nhân dân xã để 
trao cho các hộ gia đình cá nhân.  Năm 2021 Ủy ban nhân dân xã Phú Bình không 

có hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu nộp về chi nhánh. 

Để tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản 

xuất cho Nhân dân trên địa bàn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phú Bình rà soát  hồ 
sơ đã kê khai theo Chỉ thị 01 còn tồn tại xã hồ sơ đủ điều kiện được cấp giấy 

hoàn thiện hồ sơ xây dựng kế hoạch lập thủ tục hồ sơ cấp giấy, hoàn thiện hồ sơ 
trình cấp giấy theo quy định; đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện thực hiện thông 

báo công khai đến người dân biết lý do chưa đủ điều kiện được cấp giấy.  

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp tục phối hợp cùng Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Phú Bình rà soát và thực hiện 
thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đủ điều kiện 

được cấp giấy theo quy định trong năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Chiêm Hóa; 
- TT Huyện uỷ;           
- TT HĐND huyện;   
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan liên quan 
- UBND các xã liên quan; 
- Chánh VP, các PCVP HĐND & UBND huyện;   
- Các Chuyên viên; 
- Lưu: VT, CVKT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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