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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã
Trung Hà trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XVIII

Kính gửi:
- HĐND xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa;
- UBND xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số
15/UBND-TH ngày 04/01/2020 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; trong đó có ý kiến cử tri
xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Đầu tư, nâng cấp sửa chữa Công trình
thủy lợi An Chua, xã Trung Hà để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất
cho 6 thôn với diện tích 175ha, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng”,
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 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. Sau khi kiểm tra, xem xét, Sở Nông nghiệp và
PTNT có ý kiến như sau:
- Công trình thủy lợi An Chua có tên gọi khác là Đập Rõm, được xây dựng
năm 2000 và đưa vào sử dụng năm 2002, hiện nay công trình đang phục vụ nước
tưới cho 187,771ha/năm diện tích đất trồng lúa, rau màu và cấp nước cho nuôi
trồng thủy sản của 342 hộ dân của 07 thôn: Lang Chua, Bản Tháng, Bản Ba 1, Bản
Ba 2, Nà Đổng, Nà Đao, Nà Dầu thuộc xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa.
- Hiện trạng công trình: đập đầu mối được xây kiên cố, đang hoạt động bình
thường. Hệ thống kênh tưới dài 21,096km (gồm 19,396km kênh xây và 1,7km
kênh đất), trong đó tuyến kênh chính và 02 tuyến kênh nhánh cấp 1 dài khoảng
12km, kết cấu xây bằng gạch đỏ trát vữa xi măng, dọc theo chiều dài các tuyến
kênh có nhiều cầu máng bằng bê tông cốt thép, mặt cắt ngang đoạn kênh đầu mối
là bxh = 70x90cm, mặt cắt ngang đoạn cuối tuyến kênh nhánh cấp 1 là 45x60cm
và 35x50cm; hiện nay nhiều đoạn kênh xây bằng gạch đỏ thuộc tuyến kênh chính
và kênh nhánh cấp 1 đã bị bong tróc lớp vữa trát, mạch vữa xây bị hư hỏng, có
đoạn bị rò rỉ mạnh gây thất thoát nước và làm xói lở đất đắp mang kênh, có đoạn
bị sập gẫy đã được Ban quản lý CTTL xã Trung Hà sửa chữa, khắc phục, tuy
nhiên vẫn còn nhiều đoạn kênh rò rỉ, có nguy cơ tiếp tục bị đổ sập.
Như vậy, ý kiến của cử tri xã Trung Hà là chính đáng. Để đảm bảo nước
tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số
144/SNN-TL ngày 12/02/2020 về việc báo cáo kết quả kiểm tra công trình sau

mùa mưa lũ năm 2019, trong đó có đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí sửa chữa,
nâng cấp kênh mương thuộc công trình Đập Rõm, xã Trung Hà.
Trước mắt, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Trung Hà tiếp tục
chỉ đạo Ban quản lý CTTL xã Trung Hà cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 để tổ chức sửa chữa, khắc phục các vị
trí hư hỏng xung yếu trên tuyến kênh chính và kênh nhánh cấp 1. Tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và
tham gia đóng góp ngày công để nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy các tuyến
kênh nội đồng phục vụ sản xuất.
Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện
Chiêm Hóa và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất UBND
tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa chữa, nâng cấp một
số đoạn kênh thuộc công trình nêu trên.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị HĐND và UBND xã Trung Hà, huyện
Yên Sơn quan tâm chỉ đạo nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên: (Trả lời);
- UBND tỉnh: (Báo cáo);
- UBND huyện Chiêm Hóa;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH – TC Sở;
- Ban quản lý CTTL xã Trung Hà;
- Lưu: VT, BQLTL.
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