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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1053/SNN-BQLTL 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri 

xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; 

- Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1720/UBND-

TH ngày 03/6/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua Hội nghị tiếp xúc 

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

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó cử tri xã 

Yên Lâm và xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: “Tu sửa đập Thủy 

Luân, thôn Quảng Tân để đảm bảo nước tưới tiêu cho nhân dân”. 

Sau khi kiểm tra, xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Qua xác minh cho thấy công trình đập Thủy Luân, thôn Quảng Tân thuộc 

địa bàn xã Yên Lâm, không phải địa bàn xã Yên Thuận. Công trình đập Thủy 

Luân, thôn Quảng Tân có tên gọi khác là trạm bơm thủy luân Quảng Tân, thôn 

Quảng Tân, xã Yên Lâm; các hạng mục chính gồm: Đập dâng đầu mối dẫn nước 

vào bể hút trạm bơm, 01 tổ máy bơm thủy luân, đường ống đẩy và hệ thống 

đường ống dẫn nước tưới dài khoảng 1,2km, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới 

cho 4,0ha/năm diện tích đất trồng lúa của thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm. Các 

hạng mục trên hiện đã bị hư hỏng, xuống cấp (đỉnh đập bị bong tróc, mái hạ lưu 

đập có nhiều vị trí bị xói lở lớp bê tông bọc đập, phần lõi thân đập có nhiều vị 

trí bị sạt lở lớn, tạo hàm ếch dẫn đến cốt thép bọc đập bị han rỉ, đứt gẫy, nước 

rò rỉ và chảy mạnh qua thân đập; tường cánh thượng và hạ lưu vai phải đập bị 

xuống cấp, rò rỉ nước; sân tiêu năng hiện đã bị xói lở tại nhiều vị trí, không đảm 

bảo an toàn cho công trình; tổ máy bơm thủy luân đã bị hư hỏng hoàn toàn; hệ 

thống đường ống dẫn nước tưới dài khoảng 1.200m, kết cấu bằng ống thép, chủ 

yếu đi ngầm dưới đất, những đoạn đi lộ thiên đã bị han rỉ, thủng và bật mặt 

bích), hiện tại công trình không đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất 

cho nhân dân thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên.  

Công trình trạm bơm thủy luân Quảng Tân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 678/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2020 về phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư năm 2021, vốn từ nguồn 

thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu 
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tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 

19/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh giao kế hoạch đầu tư năm 2021.  

Hiện nay, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang (Chủ 

đầu tư xây dựng công trình) đang tổ chức triển khai thực hiện các bước đầu tư 

xây dựng công trình theo quy định hiện hành, dự kiến khởi công trong Quý III 

năm 2021. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên thông báo để cử tri được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Hàm Yên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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Do vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất đưa công trình vào kế hoạch đầu 

tư năm 2021 (tại Văn bản sô 1327/SNN-KH ngày 08/9/2020 về việc xây dựng 

kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 từ nguồn thu hợp 

pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp),  
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