ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 472/SNN-TL

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 3 năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri xã Sinh Long, huyện Na Hang

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân xã Sinh Long, huyện Na Hang;
- Hội đồng nhân dân xã Sinh Long, huyện Na Hang.
Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 522/UBND-TH ngày 04/3/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Trong đó có ý
kiến cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị: “Đầu tư xây dựng kênh
mương từ khu Lũng Mò về thôn Phiêng Ten để phục vụ sản xuất”.
Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang Ngày
18/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Thủy lợi phối hợp với các
cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra thực địa theo ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên
cơ sở kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Kết quả kiểm tra thực tế
Tại thời điểm kiểm tra thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long huyện Na Hang có
khoảng 6,0ha đất lúa 01vụ và 18,6ha đất trồng rau màu nhưng không có hệ
thống công trình thủy lợi để chủ động cấp nước phục vụ sản xuất. Hiện nay diện
tích đất lúa và rau màu kể trên không nằm trong danh mục diện tích được hỗ trợ
kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.
Để khắc phục tình trạng trên UBND xã Sinh Long đã huy động nhân dân tự
đào mương đất lấy nước từ khe núi khu Lũng Mò thôn Phiêng Ten đến khu tưới
có chiều dài khoảng 2,0km, lưu lượng nguồn nước khoảng 10 lít/s. Tuy nhiên do
nguồn nước lấy từ khe núi đi qua địa hình đồi núi có cấu trúc địa chất phức tạp
dẫn đến thường xuyên bị vùi lấp, bồi lắng và tổn thất lượng nước lớn không đảm
bảo cấp nước phục vụ sản xuất. Vì vậy nhân dân thôn Phiêng Ten rất mong
muốn được đầu tư xây dựng tuyến kênh mương từ khu Lũng Mò về thôn Phiêng
Ten để phục vụ sản xuất.
2. Để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho nhân dân, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Sinh Long, huyện Na
Hang cụ thể như sau:
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- Trước mắt: Tiếp tục huy động nhân dân thường xuyên tổ chức nạo vét,
phát dọn khơi thông dòng chảy của tuyến mương đất hiện nay để đảm bảo cấp
nước phục vụ sản xuất.
- Về lâu dài: Tổ chức kiểm tra, khảo sát đo đạc toàn bộ tuyến kênh, trong đó:
+ Đối với các đoạn kênh có đủ nguồn nước phục vụ tưới, đủ điều kiện để
lắp đặt bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND
ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân xã Sinh
Long tổ chức đo đạc khảo sát, tính toán số lượng cấu kiện cần hỗ trợ gửi Ủy ban
nhân dân huyện Na Hang tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để hỗ trợ cấu
kiện trong kế hoạch kiên cố hoá kênh mương năm 2022.
+ Đối với các đoạn kênh không thể lắp đặt bằng cấu kiện kênh bê tông đúc
sẵn đề nghị xác định rõ quy mô xây dựng và ước tổng kinh phí đầu tư, lập văn bản
báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công
trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật đầu tư
công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính
phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Sau khi công
trình được đưa vào danh mục đầu tư công, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang lập
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và triển khai đầu tư xây dựng theo
quy định. Trong quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp
tục phối hợp với các ngành thực hiện các công việc có liên quan.
Trên đây là nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và PTNT về ý kiến, kiến
nghị cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang. Đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân xã Sinh Long, huyện Na Hang tổ chức triển khai thực hiện những
nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (báo cáo)
- UBND huyện Na Hang (phối hợp);
- Phòng KH-TC Sở;
- Lưu: VT,TL.
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