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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân, UBND xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa.
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
Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sạch
thôn Chản, thôn Điểng và thôn Ba 2, xã Nhân Lý.
Sau khi xem xét, kiểm tra thực tế đề nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện
Chiêm Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau:
1. Đối với công trình CNSH thôn Chản, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa
Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Chản, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa
được đầu tư xây dựng năm 2006, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia
Nước sạch và VSMT nông thôn, do Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
làm chủ đầu tư; công trình xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2007 và
giao cho UBND xã quản lý, vận hành; phục vụ cấp nước cho 67 hộ. Thực hiện
Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính, ngày 21/7/2017
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND, trong đó có giao Công
trình cấp nước sinh hoạt thôn Chản, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa cho UBND
xã quản lý, vận hành công trình.
Hiện tại, bể lọc của công trình đã bị tắc; toàn bộ đồng hồ bị hư hỏng, mờ
không đọc được chỉ số; hệ thống tuyến ống có nhiều vị trí bị rò rỉ, hư hỏng, han gỉ
xuống cấp theo thời gian, do đó nước cấp về khu dân cư ít, hiện có 30 hộ đang sử
dụng, tuy nhiên không đủ nước để sử dụng thường xuyên. Nguyên nhân xác định
do việc thu tiền sử dụng nước không đủ bù chi cho công tác quản lý công trình và
các chi phí phát sinh khác; trình độ, năng lực của đơn vị quản lý công trình chưa
đảm bảo dẫn đến công trình bị hư hỏng, người dân chưa có ý thức trong việc bảo
vệ công trình.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMT nông
thôn phối hợp với UBND xã Nhân Lý tổ chức điều tra, khảo sát, ký cam kết nhu
cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thôn Chản. Theo kết quả
điều tra, khảo sát của UBND xã Nhân Lý tại báo cáo số 157/BC-UBND ngày

2

24/9/2020, số hộ có nhu cầu sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung trên địa bàn thôn Chản là 44/67 hộ (đạt 65,7 %) có nhu cầu sử dụng nước từ
công trình cấp nước tập trung.
Đề nghị UBND xã Nhân Lý, trước mắt tập trung tuyên truyền, vận động các
hộ dân đang sử dụng nước từ công trình tự đóng góp kinh phí để khắc phục, sửa
chữa các hư hỏng nhỏ trong khả năng có thể để cấp nước phục vụ nhu cầu sinh
hoạt hàng ngày. Đồng thời tổ chức quản lý và bảo vệ hiện trạng công trình cấp
nước sinh hoạt hiện có trên địa bàn theo đúng quy định. Ngoài ra tuyên truyền, vận
động các hộ nhân dân sử dụng các mô hình cấp nước phân tán nhỏ lẻ như: Giếng
đào, giếng khoan hộ gia đình, bể chứa… để bổ sung thêm nguồn nước sử dụng.
Hiện nay, Dự án Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt thôn
Chản, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa 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. Việc cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đề nghị sửa chữa,
nâng cấp công trình nước sạch thôn Chản là rất cần thiết, Sở Nông nghiệp và
PTNT đề nghị UBND xã Nhân Lý khảo sát chi tiết, đánh giá lại hiện trạng công
trình, xác định cụ thể các hạng mục cần khắc phục sửa chữa, khái toán kinh phí
đầu tư, lập tờ trình đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa cho chủ trương đầu tư sửa
chữa khắc phục công trình cấp nước sinh hoạt thôn Chản, xã Nhân Lý bằng
nguồn ngân sách của huyện. Trường hợp UBND huyện Chiêm Hóa không bố trí
được kinh phí để thực hiện, đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa lập tờ trình xin
chủ trương đầu tư báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính, Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/10/2020.
Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa 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.
2. Đối với công trình cấp nước sinh hoạt Bản Xả, thôn Điểng, thôn Ba 2,
xã Nhân Lý
Công trình cấp nước sinh hoạt Bản Xả, thôn Điểng, thôn Ba 2, xã Nhân Lý
được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2011 từ nguồn vốn
Chương trình 134, do UBND huyện làm chủ đầu tư; công trình xây dựng hoàn
thành, đưa vào sử dụng năm 2012 và giao cho Hợp tác xã quản lý, vận hành tại
Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 25/02/2012 của UBND xã Nhân Lý; phục vụ
cấp nước cho 122 hộ. Thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013
của Bộ Tài chính, ngày 21/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐUBND, trong đó có giao Công trình cấp nước sinh hoạt Bản Xả, thôn Điểng, thôn
Ba 2, xã Nhân Lý cho UBND xã quản lý, vận hành công trình.

3

Hiện tại, đập thu nước đầu nguồn đã bị vùi lấp; van, vòi của hệ thống lọc
đã bị hư hỏng toàn bộ; đồng hồ lắp đặt hộ dân hư hỏng toàn bộ không sử dụng
được; hệ thống tuyến ống bị bục, vỡ, hư hỏng do mưa lũ gây sạt lở. Nguyên
nhân xác định do việc thu tiền sử dụng nước không đủ bù chi cho công tác quản
lý công trình và các chi phí phát sinh khác; trình độ, năng lực của đơn vị quản lý
công trình chưa đảm bảo dẫn đến công trình bị hư hỏng. Bên cạnh đó do ảnh
hưởng từ việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông và người dân chưa có ý thức
trong việc bảo vệ công trình.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và VSMT nông
thôn phối hợp với UBND xã Nhân Lý tổ chức điều tra, khảo sát, ký cam kết nhu
cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thôn Điểng, thôn Ba 1 và
thôn Ba 2. Kết quả điều tra, khảo sát của UBND xã Nhân Lý tại báo cáo số
157/BC-UBND ngày 24/9/2020 cho thấy số hộ có nhu cầu sử dụng nước từ công
trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn các thôn Điểng, Ba 1 và Ba 2 là
59/216 hộ (đạt 27,3 %) có nhu cầu sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung.
Do số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung ít,
nằm rải rác, thưa thớt trên địa bàn 03 thôn, có tuyến ống chạy dài nên việc sửa
chữa, nâng cấp công trình nước sạch tại thôn Điểng, thôn Ba 1 và thôn Ba 2, xã
Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân sẽ tốn
kém, hiệu quả mang lại không cao. Đề nghị UBND xã Nhân Lý tổ chức tuyên
truyền, vận động nhân dân tự đầu tư xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ như
giếng khoan, giếng đào... để sử dụng, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem
xét xử lý công trình theo đúng quy định tại Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày
04/5/2013 và Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài chính.
(Có báo cáo số 157/BC-UBND và biên bản làm việc kèm theo)
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện
Chiêm Hóa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị HĐND và
UBND xã Nhân Lý thông báo để cử tri được biết./.
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