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V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã
Tân Tiến, huyện Yên Sơn

Kính gửi:
- Hội đồng nhân dân xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn;
- Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, 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 cử tri xã
Tân Tiến, huyện Yên Sơn đề nghị: “Sửa chữa tuyến mương phai thủy nông từ
suối 4 xã Tân Tiến đi xã Tân Long; Hỗ trợ kinh phí nạo vét lòng đập thủy lợi tại
thôn 7 để lấy nước phục vụ tưới tiêu”.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Ban quản lý khai thác
công trình thủy lợi Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
tổ chức kiểm tra thực tế ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả kiểm tra, xác minh
cụ thể như sau:
- Ý kiến cử tri đề nghị: “Sửa chữa tuyến mương phai thủy nông từ suối 4
xã Tân Tiến đi xã Tân Long”
Tuyến mương theo ý kiến của cử tri là tuyến kênh chính của công trình
đập Tân Tiến (đập đầu mối xây dựng ở suối 4, xã Tân Tiến), hiện nay công trình
đang phục vụ nước tưới cho 116,334ha/năm diện tích đất trồng lúa và cấp nước
cho nuôi trồng thủy sản của 390 hộ dân thuộc các thôn: Thôn 6, xã Tân Tiến và
Thôn 1, Thôn Đình Quải, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 5, Thôn 8, xã Tân Long.
Tuyến kênh trên được xây dựng khoảng năm 2003-2004 bằng nguồn vốn
dự án IFAD, tổng chiều dài kênh là 6.650,0m (gồm 6.050,0m kênh xây bằng
gạch và 600,0m kênh đất), sau nhiều năm sử dụng đến nay một số đoạn kênh đã
bị hư hỏng, xuống cấp, cụ thể: đoạn kênh gần đập đầu mối bị trũng thấp nên
nước thường xuyên tràn bờ kênh xuống ruộng của dân, có nguy cơ làm sập gẫy
kênh; một bên đầu cầu máng thuộc Thôn 2 xã Tân Long bị lún so với thiết kế
khoảng 50cm, một số đoạn kênh tiếp giáp đường giao thông xe cộ qua lại nhiều
dẫn đến nghiêng thành kênh, làm thu hẹp mặt cắt kênh. Do vậy, việc dẫn nước
từ đập đầu mối đến khu tưới ở cuối tuyến kênh rất khó khăn.
- Ý kiến cử tri đề nghị: “Hỗ trợ kinh phí nạo vét lòng đập thủy lợi tại thôn
7 để lấy nước phục vụ tưới tiêu”
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Đập thủy lợi theo ý kiến của cử tri có tên gọi là hồ Đặng, hiện nay công
trình đang phục vụ nước tưới cho 14,380ha/năm diện tích đất trồng lúa và cấp
nước cho nuôi trồng thủy sản của 52 hộ dân trên địa bàn Thôn 07, xã Tân Tiến.
Đập đầu mối kết cấu bằng đất đắp, thân đập dài 30m, cao 8m, tràn xả lũ và cống
lấy nước dưới đập mới được nâng cấp năm 2017, dung tích hồ 69.000m3; hiện
nay toàn bộ diện tích lưu vực 0,57km2 là đất rừng sản xuất, khi có mưa lớn
thường gây xói mòn và cuốn trôi đất xuống lòng hồ, dẫn đến thu hẹp lòng hồ,
giảm dung tích trữ nước; mặt khác do rừng sản xuất giữ nước kém nên nguồn
sinh thủy trong lưu vực rất hạn chế, công trình chủ yếu tích trữ nước mưa do đó
không đảm bảo nguồn nước để điều tiết phục vụ sản xuất của nhân dân.
Như vậy, các ý kiến của cử tri xã Tân Tiến là chính đáng. Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đề nghị:
Trước mắt: Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến chỉ đạo Ban quản lý công trình
thủy lợi xã Tân Tiến chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để tổ chức sửa chữa, khắc phục các vị trí hư
hỏng xung yếu trên tuyến kênh chính thuộc công trình đập Tân Tiến. Tổ chức rà
soát diện tích không đảm bảo nước tưới ổn định, sản xuất lúa không hiệu quả tại
Thôn 7 để hướng dẫn nhân dân chuyển đổi sang trồng cây rau màu phù hợp.
Về lâu dài: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ 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 sửa
chữa, nâng cấp một số đoạn kênh thuộc công trình đập Tân Tiến từ suối 4 xã
Tân Tiến đi xã Tân Long và nạo vét lòng hồ Đặng tại Thôn 7, xã Tân Tiến để
tăng dung tích trữ nước phục vụ sản xuất.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn quan tâm chỉ đạo nội dung trên và
thông báo để cử tri được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- UBND huyện Yên Sơn;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BQLTL.
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