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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 477/SNN-BQLTL 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã 

Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa; 

- Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa. 

 

Thực hiện Văn bản số 522/UBND-TH ngày 04/03/2021 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 Trung Hòa, 

huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Nâng cấp, khôi phục phai Cốc Mặn, xã Trung Hòa 

để có nước phục vụ tưới tiêu”.  

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

như sau: 

- Hiện trạng công trình: Phai Cốc Mặn thuộc thôn Trung Vượng I, xã Trung 

Hòa, đây là công trình tạm, đắp bằng đất (kích thước: dài 22m, cao 3m, đỉnh rộng 

1,2m) chắn ngang khe cạn, tạo thành ao chứa với diện tích mặt thoáng khoảng 

600m2; tuyến kênh tưới bằng đất, dài 300m, mặt cắt ngang bình quân 40x40cm; 

diện tích khu tưới của công trình khoảng 1,549ha. Tuy nhiên, do rừng đầu nguồn là 

rừng sản xuất, lượng mưa hàng năm thấp, lưu vực không có nguồn sinh thủy nên 

công trình đã dừng hoạt động từ năm 2016, toàn bộ diện tích nêu trên phụ thuộc 

vào nguồn nước mưa để canh tác (trồng lúa, rau màu). 

- Biện pháp khắc phục: Hiện nay lưu vực phai Cốc Mặn không có nguồn 

sinh thủy nên việc đầu tư nâng cấp công trình không có hiệu quả. Do vậy, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa kiểm tra, 

hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi sang trồng cây rau màu phù hợp. 

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

ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Chiêm Hóa; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 
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