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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 xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đề nghị: Xây dựng thêm công trình nước sạch 

tập trung tại thôn Kẽm, xã Phù Lưu. 

Sau khi kiểm tra, xem xét, xác minh ý kiến của cử tri xã Phù Lưu, huyện 

Hàm Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Theo báo cáo của UBND xã Phù Lưu, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 

04/7/2021, cử tri ông Triệu Tiến Thành – Bí thư Chi bộ thôn Kẽm có đề nghị xây 

dựng công trình nước sạch tập trung cho khu trung tâm xã (bao gồm 04 thôn: 

Kẽm, Thọ, Quang và Phù Yên), với tổng số khoảng gần 500 hộ. Tuy nhiên, trong 

quá trình tổng hợp ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri còn thiếu 03 thôn Thọ, Quang và 

Phù Yên.  

Qua kiểm tra thực tế, trên địa bàn xã Phù Lưu có 02 giếng khoan tại thôn 

Thọ thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi 

cao, vùng khan hiếm nước” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 

quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường Tuyên Quang được thông báo tại văn bản số 1599/STNMT-TNN ngày 

27/10/2020. Tuy nhiên thông số kỹ thuật của 02 giếng khoan này không đảm bảo 

để đầu tư công trình cấp nước tập trung với quy mô cấp nước cho 500 hộ. Bên 

cạnh đó, trên địa bàn xã có 02 nguồn nước mặt tại suối Khiêng, thôn Thôm Táu 

và suối Nặm Lương, thôn Nặm Lương, nguồn nước chảy ra từ rừng đặc dụng 

Cham Chu có trữ lượng dồi dào, đủ điều kiện để đầu tư xây dựng công trình cấp 

nước tập trung khu trung tâm xã Phù Lưu và một số thôn lân cận. 

Hiện tại, Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu trung tâm xã Phù Lưu 

đã được đề xuất đầu tư trong “Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông 

thôn mới, giai đoạn 2021-2025” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
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360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 với tổng kinh phí dự kiến là 6.900,0 triệu đồng. 

Sau khi công trình được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ đảm bảo nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn khu trung tâm xã Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên. Để đảm bảo đầy đủ các điều kiện, căn cứ để thực hiện đầu tư xây dựng công 

trình cấp nước tập trung cho nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

có ý kiến như sau: 

1. UBND xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên: 

- Trước mắt tập trung chỉ đạo các thôn khu trung tâm xã tuyên truyền, vận 

động các hộ nhân dân sử dụng các mô hình cấp nước phân tán nhỏ lẻ như: Giếng 

đào, giếng khoan hộ gia đình, bể hoặc lu…để bổ sung thêm nguồn nước sử dụng; 

- Triển khai thực hiện tổ chức khảo sát, xác định nhu cầu sử dụng nước của 

các hộ dân khu trung tâm xã Phù Lưu và một số thôn lân cận (theo mẫu phiếu 

điều tra gửi kèm), tổng hợp báo cáo UBND huyện Hàm Yên.  

2. UBND huyện Hàm Yên: Căn cứ báo cáo tổng hợp nhu cầu sử dụng nước 

của UBND xã Phù Lưu, lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư xây dựng công 

trình theo nội dung tại “Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn 

mới, giai đoạn 2021-2025” đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Trong quá trình xem xét đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thực hiện theo chức năng sẽ phối hợp đề xuất với UBND tỉnh. 

(Có biên bản làm việc đính kèm) 

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

Hàm Yên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị UBND xã Phù 

Lưu, UBND huyện Hàm Yên 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 (Báo cáo); 

- UBND huyện Hàm Yên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC Sở (Tổng hợp); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- 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
	2021-08-20T14:04:05+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
	2021-08-20T14:04:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




