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Kính gửi: Hội đồng nhân dân, UBND xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn. 

 

Thực hiện văn bản số 2662/UBND-TH ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trong đó có ý kiến của cử tri xã 

Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Kiểm tra và có kế hoạch xây dựng hệ thống 

nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân thôn Phai Đá. 

Sau khi xem xét, kiểm tra, xác minh ý kiến của cử tri xã Chiêu Yên, huyện 

Yên Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau: 

Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Chiêu Yên đề nghị về việc xây dựng hệ 

thống nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân thôn Phai Đá là 

hoàn toàn chính đáng. 

Để đảm bảo hiệu quả trong việc đầu tư xây dựng công trình, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp 

với UBND xã Chiêu Yên tổ chức điều tra, khảo sát, ký cam kết nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thôn Phai Đá. Theo kết quả điều tra, 

khảo sát của UBND xã Chiêu Yên tại báo cáo số 62/BC-UBND ngày 18/9/2020, 

số hộ có nhu cầu sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa 

bàn thôn Phai Đá là 117/117 hộ (đạt 100 %) có nhu cầu sử dụng nước từ công 

trình cấp nước tập trung. 

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, nguồn nước mặt tại khu vực thôn Phai Đá rất 

nhỏ, không đủ lưu lượng để xây dựng công trình cấp nước tập trung phục vụ cấp 

nước cho nhân dân. Để phục vụ cấp nước cho nhân dân thôn Phai Đá theo ý kiến, 

kiến nghị của cử tri phải sử dụng nguồn nước giếng khoan khai thác nước ngầm. 

 (Có báo cáo số 62/BC-UBND và biên bản làm việc kèm theo) 

Hiện nay, Dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Chiêu Yên, huyện Yên 

Sơn đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập 

trung nông thôn trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Để thực hiện 
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đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung theo ý kiến, kiến nghị 

của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với UBND huyện Yên Sơn và 

các Sở, ban, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, sắp xếp theo thứ tự ưu 

tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư theo đúng nội dung 

Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới.  

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Chiêu Yên, huyện 

Yên Sơn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị HĐND và UBND 

xã Chiêu Yên thông báo để cử tri được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND huyện Yên Sơn; 

- Phòng KH-TC Sở (T/h); 

- Trung tâm NS&VSMTNT; 
- Lưu: VT. 
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