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V/v đề xuất phương án cấp nước                       
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Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Văn bản số 474/TCTL-NN ngày 31/3/2021 của Tổng cục Thủy 

Lợi về việc báo cáo tình hình thiếu nước sinh hoạt tại xã Hào Phú, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

Thực hiện Văn bản số 836/UBND-ĐTXD ngày 01/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tham mưu đề xuất về tình hình thiếu nước sinh hoạt trên 

địa bàn xã Hào Phú, huyện Sơn Dương và Văn bản số 1440/UBND-ĐTXD ngày 

18/5/2021 về việc đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trên cơ sở Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 07/5/2021 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Sơn Dương về việc rà soát nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn 

một số xã phía Nam huyện Sơn Dương và phương án dự kiến đề xuất chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi hồ Cao Ngỗi của Ban quản lý dự án ĐTXD 

các công trình Nông nghiệp và PTNT. Ngày 24/5/2021, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã chủ trì và phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, Uỷ ban 

nhân dân huyện Sơn Dương họp thống nhất đề xuất phương án cấp nước sinh hoạt 

cho 09 xã phía Nam huyện Sơn Dương, gồm các xã: Đông Lợi, Phú Lương, Tam 

Đa, Hào Phú, Trường Sinh, Vân Sơn, Hồng Lạc, Chi Thiết, Văn Phú (có biên bản 

cuộc họp kèm theo), Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả nội dung cụ thể 

như sau:  

I. Thực trạng, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hiện nay và các giải 

pháp cấp nước sinh hoạt trên địa bàn các xã phía nam huyện Sơn Dương 

1. Thực trạng, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hiện nay 

- Theo rà soát, báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương đến đầu 

tháng 5 năm 2021, khu vực các xã phía Nam huyện Sơn Dương gồm các xã: 

Phú Lương, Hào Phú, Tam Đa, Hồng Lạc, Đông Lợi, Chi Thiết, Văn Phú, Vân 

Sơn, Trường Sinh với tổng dân số khoảng 10.878 hộ/45.515 người, trong đó có 

khoảng 33.000 người thường xuyên thiếu nước vào mùa khô và có nhu cầu sử 
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dụng nước sinh hoạt (7.633hộ/32.109 người và 155 cơ quan, đơn vị). Hiện nay 

nhân dân trong vùng chủ yếu dùng nước giếng khoan, giếng khơi, nước mưa sử 

dụng cho việc ăn uống và sinh hoạt, vào mùa khô thường xuyên bị thiếu nước và 

chất lượng nước không đảm bảo theo quy định. Vì vậy việc đầu tư xây dựng các 

hệ thống, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung để phục vụ cấp nước sinh hoạt 

cho người dân các xã kể trên là hết sức cần thiết. 

2. Các giải pháp cấp nước sinh hoạt trên địa bàn đã triển khai đến nay 

- Năm 2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã giao Trung tâm nước 

sạch vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức khoan thăm dò trữ lượng nước ngầm 

trên địa bàn xã Hào Phú nhưng do cấu trúc địa tầng, địa chất, lưu lượng nước 

không đảm bảo để đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung. 

- Năm 2013, Tiểu dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã phía Nam huyện 

Sơn Dương thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh 

miền núi phía Bắc, vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-CT ngày 

25/3/2013. Tuy nhiên do nguồn nước thô dự kiến lấy từ sông Lô không đảm bảo 

chất lượng nước cho phép để cấp nước cho sinh hoạt, nếu tiếp tục thực hiện sẽ 

tốn nhiều chi phí để xây dựng hệ thống công nghệ xử lý chất lượng nước cũng 

như phải chi phí rất lớn trong quá trình duy trì các chỉ tiêu nước sạch theo tiêu 

chuẩn của Bộ Y tế để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Vì vậy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã có văn bản 618/UBND-TL ngày 24/3/2015 cho phép dừng thực hiện 

tiểu dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã phía Nam huyện Sơn Dương. 

- Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đông Lợi và giao 

cho Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư, được 

hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hiện nay công trình vẫn đang hoạt 

động tốt, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.279 hộ/5.500 nhân khẩu và 05 cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn xã Đông Lợi. Tuy nhiên công trình mới chỉ đáp ứng 

được cho nhu cầu nước sinh hoạt khu vực xã Đông Lợi, đối với các xã còn lại số 

công trình cấp nước hiện có chưa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. 

- Theo ý kiến phản ánh của tri các xã Tam Đa, xã Hồng Lạc tại các văn bản 

số: 2608/UBND-TH ngày 22/9/2016; 2369/UBND-TH ngày 02/8/2017; 

3133/UBND-TH ngày 06/10/2017; 3128/UBND-TH ngày 06/10/2020, từ năm 

2016 trở lại đây các xã khu vực phía Nam huyện Sơn Dương rất khó khăn về 

nguồn nước sạch, không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân đặc biệt là 

vào mùa khô hàng năm và có đề nghị đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho 

các xã phía nam huyện Sơn Dương. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn nước 
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sinh hoạt nêu trên, ngày 20/11/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban 

hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND. Trong đó giao Ban quản lý dự án ĐTXD các 

công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách 

trung ương và ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng với quy mô cấp nước 

tưới cho 188 ha lúa hai vụ thuộc xã Đông Lợi, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 

khoảng 5.450 người dân xã Đông Lợi và khoảng 8.000 người dân thuộc các xã 

Hồng Lạc, Hào Phú, Tam Đa, Phú Lương, huyện Sơn Dương, công trình được 

đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2020-2024. 

- Tuy nhiên theo đề nghị tại Văn bản số 140/UBND-ĐTXD ngày 

18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ ngân sách Trung 

ương để thực hiện các dự án Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Ngày 04/5/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 

1907/QĐ-BNN-KH về việc giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án hồ 

Cao Ngỗi, hồ Đát Đền, tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn từ ngân sách Trung ương. 

Trong đó giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện, hiện nay đang thực hiện lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư trình Bộ phê duyệt. 

II. Đề xuất, kiến nghị  

Để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi 

hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương và giải quyết được nhu cầu sử 

dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn các xã phía Nam trên địa bàn 

huyện Sơn Dương. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể:  

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sơn 

Dương thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện tìm kiếm nguồn 

nước, tích trữ nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày theo mô hình cấp nước nhỏ lẻ, 

phân tán (Lu chứa, bể chứa, giếng đào, giếng khoan hộ gia đình...), đồng thời 

tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, có ý thức chia sẻ nguồn 

nước và sử dụng nước tiết kiệm. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định dừng thực hiện Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi 

hồ Cao Ngỗi xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

phê duyệt tại Nghị Quyết số 49/NQ-HĐND ngày 20/11/2021 để tránh trùng lặp 

với nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1907/QĐ-BNN-KH ngày 04/5/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm tận dụng tối đa nguồn vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ để đầu tư xây dựng công trình theo mục tiêu, quy mô xây dựng hồ 

Cao Ngỗi phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp kết hợp cấp nước sinh hoạt cho 

các xã phía Nam huyện Sơn Dương. 
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3. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT: 

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi hồ Cao Ngỗi 

kết hợp cấp nước sinh hoạt, trong đó có bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng hệ 

thống cấp nước hoàn chỉnh để thực hiện cấp nước sinh hoạt cho người dân trên 

địa bàn các xã phía Nam huyện Sơn Dương, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê 

duyệt (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1907/QĐ-BNN-KH ngày 

04/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị 

đầu tư Dự án hồ Cao Ngỗi, hồ Đát Đền, tỉnh Tuyên Quang) với nội dung cụ thể 

như sau: 

- Về mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình thuỷ lợi hồ Cao Ngỗi đảm bảo 

cấp nước tưới ổn định cho khoảng 120ha đất lúa hai vụ và 50ha đất trồng màu 

thuộc xã Đông Lợi kết hợp cấp nước sinh hoạt cho khoảng 17.500 người thuộc 

các xã Hào Phú, Tam Đa, Phú Lương, Hồng Lạc; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 

cho khoảng 32.500 người thuộc các xã: Chi Thiết, Văn Phú, Vân Sơn, Trường 

Sinh và xã Đông Lợi (bao gồm cả cấp trả nguồn nước thô cho công trình cấp 

nước sạch xã Đông Lợi đã được xây dựng lấy nước từ suối Cao Ngỗi cấp nước 

sinh hoạt cho khoảng 1.279 hộ/5.500 người dân xã Đông Lợi). 

- Về quy mô xây dựng:  

+ Xây dựng công trình thuỷ lợi hồ Cao Ngỗi gồm các hạng mục: Xây 

dựng mới đập đất; cống lấy nước; tràn xả lũ, cầu qua tràn; sửa chữa, nâng cấp 

khoảng 7,5km kênh tưới và các công trình trên kênh; sửa chữa, nâng cấp khoảng 

11km đường phục vụ thi công, quản lý vận hành và cứu hộ cứu nạn.    

+ Xây dựng mới đường ống cấp nước cho công trình cấp nước xã Đông 

Lợi đã có; xây dựng đường ống dẫn nước thô, bể chứa nước thô, hệ thống xử lý 

nước, bể chứa điều tiết, nhà quản lý vận hành công trình, hệ thống điện đồng bộ, 

hệ thống tuyến ống truyền tải và phân phối nước sạch và các công trình phụ trợ 

trên tuyến đảm bảo chất lượng nước theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước sinh hoạt cho 04 xã Phú Lương, Hào Phú, Tam Đa, Hồng Lạc và tạo 

nguồn cấp nước cho 04 xã Chi Thiết, Văn Phú, Vân Sơn, Trường Sinh. 

4. Đối với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Xây dựng: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD 

các công trình Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương trong 

quá trình triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án. 

5. Trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Ban quản lý dự án 

ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn 
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bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình thuỷ lợi hồ Cao Ngỗi cho phù hợp với mục tiêu đầu tư của tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo và kính đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Thủy lợi (B/c); 

- Các Sở: KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng; 

- BQL DA ĐTXD các CT NN&PTNT; 

- UBND huyện Sơn Dương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm NS&VSMTNT; 

- Phòng QLXDCT; 

- Lưu VT. (V) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 
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