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Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân xã Minh Hương, huyện Hàm Yên; 

- Ủy ban nhân dân xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. 

 

Thực hiện Văn bản số 522/UBND-TH ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trong đó ý kiến cử tri xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên đề nghị: “Tu sửa hoặc xây mới tuyến mương trung thủy nông, phai Vằng 

Cáp, phai Cây Xi thôn Cây Đa đã xuống cấp, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất 

cho nhân dân”. 

Sau khi kiểm tra, xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến 

như sau: 

1. Tuyến mương phai Vằng Cáp 

- Hiện trạng công trình: Công trình thủy lợi Vằng Cáp, xã Minh Hương có 

nhiệm vụ cấp nước tưới cho 55,196ha/năm diện tích lúa, rau màu và nuôi trồng 

thủy sản. Công trình có hệ thống kênh tưới dài 4.270m (gồm 3.754m kênh kiên cố 

và 516m kênh đất); qua kiểm tra cho thấy trên tuyến kênh chính tại cánh đồng Thôn 

8 Minh Tiến có một số vị trí bị rò rỉ, hư hỏng nhỏ nhưng đã được sửa chữa, khắc 

phục, hiện nay hệ thống kênh tưới của công trình đang hoạt động bình thường, đảm 

bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân. 

- Biện pháp khắc phục: Hệ thống kênh tưới của công trình đang hoạt động bình 

thường nên việc đầu tư xây mới tuyến kênh là chưa cần thiết. Do vậy, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Minh Hương chỉ đạo 

Ban quản lý công trình thủy lợi xã Minh Hương tổ chức quản lý, điều tiết nước tưới 

hợp lý, trước các vụ sản xuất phải chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức 

duy tu, sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ, đảm bảo cấp nước phục vụ sản 

xuất cho nhân dân. 

2. Tuyến mương phai Cây Xi 

- Hiện trạng công trình: Công trình thủy lợi Cây Xi, xã Minh Hương có 

nhiệm vụ cấp nước tưới cho 62,74ha/năm diện tích lúa, rau màu và nuôi trồng thủy 

sản. Công trình có hệ thống kênh tưới dài 3.206m (gồm 2.510m kênh kiên cố và 

696m kênh đất); qua kiểm tra cho thấy trên tuyến kênh chính tại vị trí tiếp giáp nhà 

văn hóa thôn Cây Đa có khoảng 260m kênh xây bằng đá hộc, mặt cắt 60x50cm đã 
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bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều vị trí bị rò rỉ và thủng cục bộ, gây thất thoát nước. 

Ước kinh phí sửa chữa, khắc phục khoảng 70 triêu đồng. 

- Biện pháp khắc phục: Để đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của 

nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã 

Minh Hương chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã Minh Hương chủ động cân 

đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 để 

sửa chữa, khắc phục bằng cách trát thành kênh, láng đáy kênh, xây lại đối với một 

số đoạn kênh bị rò rỉ, thất thoát nước lớn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã Minh Hương, huyện Hàm Yên chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội 

dung trên và thông báo để cử tri được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Hàm Yên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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