ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 336 /SNN-TTN

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 Đức Ninh, huyện Hàm Yên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân, UBND xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên.
Thực hiện văn bản số 262/UBND-TH ngày 11/02/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 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 Đức Ninh, huyện
Hàm Yên về việc đề nghị: “Quan tâm xây dựng mở rộng thêm hệ thống nước sạch
tại thôn 20, Ao Sen 1, xã Đức Ninh để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân”. Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Qua khảo sát thực tế cho thấy địa bàn thôn 20, thôn Ao Sen 1 nằm trong khu
vực cấp nước của công trình Cấp nước sinh hoạt thôn Cây Chanh 1, thôn Cây
Chanh 2 và công trình Cấp nước sinh hoạt thôn Ao Xanh, xã Đức Ninh, huyện
Hàm Yên do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, vận
hành. Các công trình này đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào
sử dụng từ năm 2018, hiện tại chưa có nguồn vốn để đầu tư mở rộng theo đề nghị
của cử tri.
Trường hợp, các hộ dân trên địa bàn thôn 20 và thôn Ao Sen 1 quá khó khăn
về nước sinh hoạt, có nhu cầu được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung để
sử dụng, đề nghị UBND xã Đức Ninh hướng dẫn các hộ dân này liên hệ trực tiếp
với ông Nguyễn Đình Tâm – Trưởng Ban quản lý khai thác công trình cấp nước
nông thôn theo số điện thoại 02073 813 569 để được tư vấn, lắp đặt và sử dụng
nước từ công trình nêu trên theo hình thức tự đầu tư kinh phí để lắp đặt đường ống,
đồng hồ đo nước và chi trả tiền sử dụng nước.
Về lâu dài, đề nghị UBND xã Đức Ninh tổ chức điều tra, khảo sát, ký cam
kết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thôn 20, thôn Ao
Sen 1 theo mẫu phiếu điều tra kèm theo và tổng hợp báo cáo UBND huyện Hàm
Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT trong tháng 3/2020. Trên cơ sở 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 Đức Ninh làm văn bản đề nghị đơn vị cấp nước (Trung tâm nước sạch
và VSMT nông thôn) để lập đề xuất xin chủ trương đầu tư mở rộng nâng cấp công

trình báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính xem xét giải quyết.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện
Hàm Yên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị UBND xã Đức
Ninh triển khai thực hiện các nội dung đã nêu ở trên và thông báo để cử tri được biết./.
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