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V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
xã Minh Quang, huyện Lâm Bình

Kính gửi:

- UBND xã Minh Quang, huyện Lâm Bình.
- HĐND xã Minh Quang huyện Lâm Bình.

Thực hiện Văn bản số 3152/UBND-TH ngày 28/8/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa XIX, trong đó ý kiến cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh
Tuyên Quang đề nghị“Xem xét xây dựng công trình Phai Giàng, thôn Nà Giàng.
Hiện nay cánh đồng Nà Giàng đang thiếu nước sản xuất”
Ngày 10/9/2021, Chi cục Thuỷ lợi chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân
huyện Lâm Bình, Uỷ ban nhân dân xã Minh Quang và Ban quản lý công trình
thuỷ lợi xã Minh Quang, Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã Thổ Bình kiểm tra
hiện trạng vị trí cử tri đề nghị xây dựng công trình Phai Giàng xã Minh Quang và
công trình đập rọ thép Vằng Áng xã Thổ Bình. Kết quả kiểm tra, cụ thể như sau:
1. Hiện trạng cấp nước phục vụ sản xuất của cánh đồng Nà Giàng:
- Hiện nay cánh đồng Nà Giàng, xã Minh Quang đang lấy nước sản xuất từ
công trình đập Vằng Áng xã Thổ Bình do Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã
Thổ Bình quản lý. Đập Vằng Áng kết cấu bằng rọ thép xếp đá hộc được Ban
quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang sửa chữa năm 2015 đang hoạt động bình
thường cung cấp nước cho 02 xã Thổ Bình và Minh Quang, tổng diện tích 127,83
ha 3 vụ (thôn Vàng Áng xã Thổ Bình 34,53 ha; Thôn Nà Giàng, thôn Nà Trình xã
Minh Quang 93,30 ha). Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 5 Quyết định số
21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban
hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang, công trình Đập Vằng Áng có diện tích tưới dưới 100ha/vụ
nên không thành lập Ban quản lý CTTL liên xã và đã được kiện toàn Ban quản lý
CTTL xã Thổ Bình có sự tham gia của các trưởng thôn có diện tích được sử dụng
nước, trong đó có 02 trưởng thôn Nà Giàng, Nà Trình xã Minh Quang.
- Tuyến kênh chính đập Vằng Áng dài 2896 m và 33m xi phông qua suối
đường kính ống D300mm đang cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho số
diện tích nêu trên, tuy nhiên do tuyến kênh dài, xây dựng từ lâu một số đoạn bị hư
hỏng, rò rỉ, mất nước nên diện tích cuối kênh thường xuyên bị thiếu nước. Để khắc
phục tình trạng thiếu nước sản xuất, tháng 5 năm 2021 Uỷ ban nhân dân xã Minh
Quang đã chỉ đạo lắp đặt 01 trạm bơm dã chiến để hỗ trợ bơm nước tưới khi vào vụ
sản xuất và giao Trưởng thôn Nà Giàng, xã Minh Quang (thuỷ nông viên của Ban
quản lý CTTL xã Thổ Bình) vận hành máy bơm.

2. Thực trạng vị trí đề nghị xây dựng công trình theo ý kiến, kiến nghị
của cử tri:
Vị trí đề nghị xây dựng công trình Phai Giàng, thôn Nà Giàng tại khu vực xi
phông qua suối thuộc hệ thống kênh Vằng Áng có diện tích lưu vực lớn, nguồn
nước dồi dào. Tuy nhiên điều kiện địa hình, địa chất khu vực tương đối phức
tạp, dòng suối chảy quanh co và có tình trạng đổi dòng bất lợi trong việc xây
dựng công trình, bờ tả là đồi cao và đường liên xã, bờ hữu là thềm bãi do suối đã
đổi dòng bồi lấp, chênh cao giữa mặt ruộng và đáy suối từ 1,5 đến 2m, dòng
chảy không ổn định luôn có xu hướng thay đổi vì vậy không phù hợp xây dựng
đập kiên cố (Năm 2003 khu vực này đã được nhân dân xây dựng công trình đập
rọ thép, tuy nhiên công trình đã bị mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn)
Mặt khác, theo ý kiến của Uỷ ban nhân dân xã Minh Quang đề nghị không
đầu tư xây dựng công trình Phai Giàng như ý kiến cử tri và đề nghị xem xét, sửa
chữa, nâng cấp tuyến kênh chính đập Vằng Áng để đảm bảo đủ nước phục vụ sản
xuất thôn Nà Giàng, Nà Trình (Công trình đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện
Lâm Bình tại Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện
Lâm Bình).
3. Sau khi kiểm tra xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Về phản ánh của cử tri đề nghị xây dựng công trình phục vụ nước sản xuất
cho cánh đồng Nà Giàng xã Minh Quang là cần thiết. Tuy nhiên từ những điều
kiện trên, việc xây dựng công trình Phai Giàng, thôn Nà Giàng là bất lợi về điều
kiện dòng chảy, không đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Phương án đầu tư sửa chữa,
nâng cấp tuyến kênh tưới lấy nước từ công trình đập Vằng Áng xã Thổ Bình như
đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã Minh Quang là phù hợp và nằm trong danh mục
kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn
2021-2025 huyện Lâm Bình. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:
- Trước mắt: Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Uỷ ban nhân dân
các xã Thổ Bình, Minh Quang, Ban quản lý CTTL các xã Thổ Bình, Minh
Quang phối hợp trong công tác điều tiết, phân phối nước đập Vằng Áng hợp lý,
hiệu quả, trong đó phải thực hiện xây dựng lịch cấp nước phục vụ sản xuất của
đập Vằng Áng chi tiết, cụ thể và tổ chức thực hiện điều tiết, phân phối nước cho
từng khu ruộng theo nguyên tắc ưu tiên tưới khu vực cao, xa trước, gần thuận lợi
sau; sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi để tổ
chức nạo vét, phát dọn kênh mương, đắp đất mang kênh, sửa chữa xử lý các vị trí
rò rỉ mất nước, vận hành trạm bơm dã chiến đảm bảo sản xuất cho khu vực thiếu
nước thôn Nà Giàng; xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình như
trồng cây lâu năm sát bờ kênh gây hư hỏng kênh, tự tiện đắp chặn kênh lấy nước,
xây be cao thành kênh,... rà soát các tuyến kênh xung yếu, lựa chọn mặt cắt phù
hợp để kiên cố hoá kênh mương theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày
15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Về lâu dài: Uỷ ban nhân dân xã Minh Quang báo cáo Uỷ ban nhân dân
huyện Lâm Bình sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí nguồn vốn để nâng cấp tuyến kênh
cấp nước từ xã Thổ Bình đi Nà Giàng, xã Minh Quang theo kế hoạch đầu tư công
trung hạn của huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2025 đã được duyệt. Trong quá
trình thực hiện Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các ngành thực hiện
các công việc có liên quan theo chức năng nhiệm vụ.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình,
tỉnh Tuyên Quang của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Ủy ban
nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo thực hiện, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân
dân xã Minh Quang triển khai thực hiện và thông báo để cử tri được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (báo cáo)
- UBND huyện Lâm Bình;
- UBND xã Thổ Bình;
- Phòng KH-TC Sở;
- Lưu: VT, TL Năm 3b .
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