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Thực hiện văn bản số 2717/UBND-TH ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

nhất, trước kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó có ý 

kiến của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Đầu tư công trình 

cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại một số khu dân cư thuộc thôn Nặm Chá 

chưa có nước sinh hoạt. 

Sau khi kiểm tra, xem xét ý kiến của cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, 

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

Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Thổ Bình, 

xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã được UBND tỉnh phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1592/QĐ-

UBND ngày 27/12/2018, trong đó giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng 

Thế giới (WB) để đầu tư xây dựng công trình với quy mô cấp nước sinh hoạt cho 

1.076 hộ dân (xã Thổ Bình 397 hộ, xã Lăng Can 679 hộ). Công trình được khởi 

công xây dựng từ tháng 4/2019; hiện nay, công trình đã thi công hoàn thành các 

hạng mục theo thiết kế, đang trong quá trình vận hành chạy thử tạm bàn giao để 

đưa vào sử dụng. 

Tuy nhiên, sau khi công trình được xây dựng hoàn thành do nhu cầu sử 

dụng nước của các hộ dân tăng, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đã 

trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư xây dựng, phát sinh 

tăng 128 hộ gia đình và các cơ quan trường học trên địa bàn xã Lăng Can, 

huyện Lâm Bình (trong đó có 43 hộ thuộc thôn Nặm Chá) và được UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư phần phát sinh tại Văn bản số 2839/UBND-ĐTXD 

ngày 12/9/2020. Hiện tại, đang chuẩn bị mặt bằng để triển khai thi công xây 

dựng phần bổ sung, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2021. 
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Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri thị trấn Lăng Can, 

huyện Lâm Bình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị HĐND và 

UBND thị trấn Lăng Can thông báo để cử tri được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND huyện Lâm Bình; 

- Phòng KH-TC Sở (T/h); 

- Trung tâm NS&VSMTNT; 
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-20T14:07:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-20T14:07:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




