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Kính gửi: Hội đồng nhân dân, UBND xã Văn Phú, huyện Sơn Dương. 

 

Thực hiện văn bản số 1720/UBND-TH ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua Hội nghị tiếp 

xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có ý kiến của cử 

tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị: Xây dựng nhà máy nước sạch cung 

ứng cho nhân dân. 

Sau khi xem xét ý kiến của cử tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau: 

Theo báo cáo số 329/BC-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Sơn 

Dương về rà soát nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn một số xã phía 

nam huyện Sơn Dương, tỷ lệ hộ thường xuyên thiếu nước vào mùa khô trên địa 

bàn xã Văn Phú, huyện Sơn Dương là 711/1.156 hộ (chiếm 61,5% tổng số hộ 

trên địa bàn xã), tỷ lệ hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt từ công trình 

cấp nước tập trung nông thôn là 988/1.156 hộ (đạt 85,5%). Như vậy, ý kiến, kiến 

nghị của cử tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị về việc xây dựng nhà 

máy nước sạch cung ứng cho nhân dân là hoàn toàn chính đáng. 

Để giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn các 

xã phía nam huyện Sơn Dương (trong đó có xã Văn Phú), ngày 24/5/2021 Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì 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, UBND 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. Sau khi họp thống nhất, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 

908/SNN-TL ngày 28/5/2021 gửi UBND tỉnh đề xuất phương án cấp nước cho 

các xã phía nam huyện Sơn Dương (có báo cáo số 329/BC-UBND và văn bản số 

908/SNN-TL gửi kèm). Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh có văn bản số 

1681/UBND-ĐTXD về việc đề xuất phương án cấp nước cho các xã phía nam 

huyện Sơn Dương, trong đó có giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT tổ chức lập, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án hồ Cao Ngỗi, hồ Đát Đền, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trình Bộ 

Nông nghiệp và PTNT phê duyệt. 
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Hiện nay, Dự án hồ Cao Ngỗi, hồ Đát Đền, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang đã được Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 

trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư tại tờ 

trình số 545/TTr-DANN ngày 25/5/2021, trong đó sử dụng nguồn vốn ngân sách 

Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý để đầu tư xây dựng dự án với 

quy mô cấp nước tưới ổn định cho khoảng 360 ha đất canh tác; cấp nước sinh 

hoạt cho khoảng 19.500 người thuộc các xã Hào Phú, Tam Đa, Phú Lương, 

Hồng Lạc, Hợp Hòa và 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, dự 

kiến dự án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 

Nếu Dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận đầu tư thì việc cấp 

nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn xã Văn Phú cần phải bố trí nguồn kinh 

phí khác để đầu tư hệ thống tuyến ống và công trình trên tuyến. Vì vậy, trước 

mắt đề nghị UBND huyện Sơn Dương chỉ đạo UBND xã Văn Phú thực hiện 

công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tìm kiếm nguồn nước, tích trữ 

nước phục vụ nhu cầu 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, hiệu quả. Về lâu dài, sau khi Dự án đầu tư xây dựng 

công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, hồ Đát Đền, huyện Sơn Dương được đầu tư 

xây dựng, đề nghị UBND huyện Sơn Dương trên cơ sở nhu cầu sử dụng nước 

của các xã Chi Thiết, Văn Phú, Vân Sơn, Trường Sinh và xã Đông Lợi lập báo 

cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh theo quy định của Luật đầu 

tư công. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan 

xem xét, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.  

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

Sơn Dương của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị UBND huyện 

Sơn Dương, UBND xã Văn Phú triển khai thực hiện các nội dung đã nêu ở trên 

và thông báo để cử tri được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND huyện Sơn Dương; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Phòng KH-TC Sở (T/h); 

- Trung tâm NS&VSMTNT; 
- Lưu: VT. 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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