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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 Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: Xây dựng thêm công trình nước 

sạch tập trung tại thôn Cây Chanh 1, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên. 

Sau khi kiểm tra, xem xét ý kiến của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, 

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

Theo báo cáo của UBND xã Đức Ninh, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 

12/7/2021, cử tri bà Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư Chi bộ thôn Cây Chanh 1 có đề 

nghị xây dựng công trình nước sạch tập trung cho nhân dân xã Đức Ninh (bao 

gồm 09 thôn: Cây Chanh 1, Cây Chanh 2, Cây Xoan, Ao Sen 1, Làng Đồng, Thát, 

Lĩnh, Đặng và Bình Minh), với tổng số khoảng gần 200 hộ. Tuy nhiên, trong quá 

trình tổng hợp ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri còn thiếu 08 thôn: Cây Chanh 2, Cây 

Xoan, Ao Sen 1, Làng Đồng, Thát, Lĩnh, Đặng và Bình Minh. 

Việc cử tri đề nghị đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt trên địa 

bàn xã Đức Ninh là hoàn toàn chính đáng. Theo báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu 

sử dụng nước của UBND xã Đức Ninh tại văn bản số 157/CV-UBND ngày 

20/8/2021 (có văn bản kèm theo), số hộ có nhu cầu sử dụng nước từ công trình 

cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã là 175 hộ. Trong khi đó, công trình 

cấp nước sinh hoạt thôn Cây Chanh 1, thôn Cây Chanh 2 và công trình cấp nước 

sinh hoạt thôn Ao Xanh, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên do Trung tâm Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường nông thôn đang quản lý, vận hành không đủ khả năng, 

công suất để nâng cấp, mở rộng cấp nước thêm cho nhân dân theo ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa 

bàn xã thì phải thực hiện đầu tư xây dựng công trình mới. 

Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung cho nhân dân 

trên địa bàn xã Đức Ninh theo ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị: 



2 

 

1. UBND xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên: 

- Trước mắt tập trung chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động 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. 

- Báo cáo nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa bàn xã gửi UBND 

huyện Hàm Yên xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 

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

nước của UBND xã Đức Ninh để tổng hợp lập kế hoạch trình UBND tỉnh theo 

quy định của Luật đầu tư công.  

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

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ 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 Đức Ninh, huyện 

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

Ninh, 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
	2021-08-27T17:37:23+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
	2021-08-27T17:37:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




