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Kính gửi: Hội đồng nhân dân, UBND xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn. 

 

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 Nhữ Hán, huyện 

Yên Sơn về việc đề nghị: “Kiểm tra, xem xét kỹ việc đầu tư mới công trình nước 

sạch cho khu di dân tái định cư xã Nhữ Hán để tránh gây lãng phí. Trước đây, 

công trình nước sạch được đầu tư xây dựng mới, sau một thời gian sử dụng đã bị 

hỏng, vỡ đường ống, không đảm bảo cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người 

dân sử dụng”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau: 

Trên địa bàn xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn có công trình cấp nước tập trung 

được đầu tư từ năm 2003 bằng nguồn vốn di dân tái định cư, cấp cho 02 khu di dân 

tái định cư, trong đó: 

1. Khu di dân tái định cư thôn Đồng Rôm, xã Nhữ Hán: Hiện nay, công trình 

đã bị xuống cấp, hệ thống tuyến ống bị hư hỏng nhiều. Theo báo cáo của UBND xã 

Nhữ Hán tại văn bản số 05/BC-UBND ngày 29/01/2019, các hộ dân ở đây không 

có nhu cầu sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. 

Hiện tại, cơ bản các hộ dân đã tìm kiếm được các nguồn nước ổn định từ giếng 

đào, giếng khoan... để sử dụng trong sinh hoạt. Vì vậy, dự án Nâng cấp, mở rộng 

cụm công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, xã Hoàng Khai, 

huyện Yên Sơn do Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn được giao làm chủ 

đầu tư không thực hiện cấp nước cho khu vực này. 

2. Khu di dân tái định cư thôn Cây Dừa, xã Nhữ Hán: 

Qua kiểm tra thực tế công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng nhiều do trong quá 

trình các hộ dân xây dựng nhà cửa, làm đường giao thông đã đào phải tuyến ống 

dẫn đến hư hỏng, đứt gẫy, mất rất nhiều đoạn, không còn khả năng tận dụng, sửa 

chữa để sử dụng; Bể chứa nước sạch có kết cấu bằng gạch xây đã bị nứt, tuy nhiên 

vẫn còn khả năng cải tạo, sửa chữa để sử dụng (Có biên bản làm việc kèm theo). 

Để tránh gây lãng phí trong việc đầu tư cải tạo sửa chữa xây dựng công 

trình, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đã phối hợp với UBND xã Nhữ 

Khê tổ chức điều tra, khảo sát, ký cam kết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của 
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nhân dân trong đó có khu di dân tái định cư thôn Cây Dừa theo Quyết định số 

1242/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

Dự án Nâng cấp, mở rộng cụm công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, xã Nhữ 

Hán, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn. Hiện nay dự án đang được Trung tâm Nước 

sạch và VSMT nông thôn triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, trong phương án 

thiết kế có sửa chữa sử dụng bể chứa nước sạch tại thôn Cây Dừa làm bể chứa điều 

hòa của công trình. Dự kiến dự án được khởi công trong năm 2020. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Nhữ Hán, huyện 

Yên Sơn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị HĐND và UBND 

xã Nhữ Hán thông báo để cử tri được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Yên Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC Sở (Tổng hợp); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Trung tâm NS&VSMTNT; 
- Lưu: VT. 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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