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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 16 tháng 3 năm 2020

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

Kính gửi: Hội đồng nhân dân, UBND xã Tân Long, huyện Yên Sơn.
Thực hiện văn bản số 15/UBND-TH ngày 04/01/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp
thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII,
Sau khi xem xét, kiểm tra, xác minh ý kiến của cử tri xã Tân Long, huyện
Yên Sơn về việc đề nghị: “Xây dựng công trình nước sạch tập trung cho nhân dân
trên địa bàn thôn 4”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Long về việc đầu tư xây dựng công trình
nước sạch tập trung cho nhân dân trên địa bàn thôn 4 là hoàn toàn chính đáng. Tuy
nhiên hiện nay chưa có chủ trương đầu tư và chưa có kế hoạch vốn để thực hiện.
Đề nghị UBND xã Tân Long tổ chức điều tra, khảo sát, ký cam kết nhu cầu sử
dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thôn 4 theo mẫu phiếu điều tra kèm
theo và tổng hợp báo cáo UBND huyện Yên Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT trước
ngày 20/3/2020. Trên cơ sở và kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng nước của nhân
dân, nếu số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước nhiều, UBND xã Tân Long làm văn
bản đề nghị UBND huyện Yên Sơn lập đề xuất xin chủ trương đầu tư báo cáo
UBND tỉnh và gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính xem xét giải quyết.
Trường hợp số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước ít, không đủ điều kiện để
đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung, đề nghị UBND xã Tân Long 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.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Tân Long, huyện
Yên Sơn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị UBND xã Tân Long
triển khai thực hiện các nội dung đã nêu ở trên và thông báo để cử tri được biết./.
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