
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1816 /SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

         

Kính gửi:  
         - Uỷ ban nhân dân xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương;  

         - Hội đồng nhân dân xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

3152/UBND-TH ngày 28/8/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ 
họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó ý kiến cử tri xã Ninh 

Lai, huyện Sơn Dương đề nghị: “Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đập Hội 
Kế xã Ninh Lai để phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp”. 

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đập Hội Kế theo ý kiến 

kiến nghị của cử tri xã Ninh Lai qua xác minh thực tế mong muốn được đầu tư 
công trình tại khu vực thôn Nhật Tân xã Ninh Lai (cách vị trí đập dâng Nhật 

Tân khoảng 400m về phía thượng lưu công trình)  để cấp nước phục vụ tưới tiêu 
cho diện tích đất sản xuất của các thôn: Nhật Tân, Hội Kế, Hội Tiến, Hội Tân xã 

Ninh Lai đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan tổ chức kiểm tra thực tế diện tích khu tưới, vị trí đề nghị xây dựng 

công trình và có Văn bản trả lời số 247/SNN-TL ngày 21/02/2019 về việc giải 
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ninh Lai (Có văn bản kèm theo). 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương 

của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân 
xã Ninh Lai thông báo để cử tri được biết./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; (báo cáo) 
- UBND huyện Sơn Dương;  
- Phòng KH-TC Sở; 
- Lưu VT,TL (Bình) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Công Hàm 
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