
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 514 /SNN - TL 

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

xã Minh Hương, huyện Hàm Yên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

   Tuyên Quang, ngày 31 tháng 3 năm 2021 

 

                          

                           Kính gửi:   

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

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

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 522/UBND-

TH ngày 04/3/2021 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 có ý kiến cử tri xã 

Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị “Đầu tư Xây dựng kè suối trên địa bàn xã 

Minh Hương” 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 17/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã giao Chi cục Thuỷ lợi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

kiểm tra hiện trạng sạt lở dọc theo bờ suối trên địa bàn xã, kết quả kiểm tra, xác 

minh như sau: 

1. Hiện trạng sạt lở bờ suối 

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã Minh Hương trong những năm vừa qua 

hiện tượng sạt lở bờ suối xảy ra tại 06 điểm làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất 

của nhân dân. Sau khi đi kiểm tra thực địa tình hình sạt lở, cụ thể như sau:  

a) Tại suối Vằng Cáp, thôn 8 Minh Tiến: Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 

100m, bờ suối có dấu vết sạt lở cũ, không xuất hiện nguy cơ sạt lở mới. 

b) Tại thôn Đá Bàn (hạ lưu đập cây Si) : Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 

160m, bờ suối cao từ 1-2m, không xuất hiện nguy cơ sạt lở mới. 

c) Tại thôn 5 Minh Tiến: Có 02 điểm sạt lở; điểm 1 dài 50m, điểm 2 dài 

180m, bờ suối không xuất hiện nguy cơ sạt lở mới.  

d) Tại thôn 4 Minh Quang: Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 100m, bờ 

suối hiện nay không có nguy cơ sạt lở mới.  

e) Tại thôn 8 Minh Quang: Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 100m, bờ 

suối hiện nay không có nguy cơ sạt lở mới.  

f) Tại thôn 13 Minh Quang: Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 300m, chiều 

cao khoảng 3m, nằm phía thượng lưu cầu tràn thôn 13, khu vực này dòng suối 

cong dòng nước thúc vào bờ gây sói lở ảnh hưởng đến đường giao thông (đường 

bê tông nằm dọc theo suối, mùa lũ năm 2020 đã bị sạt lở 20 m gây ách tắc giao 

thông) hiện tại vị trí sạt lở được gia cố đắp tạm bằng đất để phục vụ đi lại của nhân 

dân tuy nhiên vào thời điểm kiểm tra hiện tượng sạt lở vẫn đang diễn ra tạo thành 

hàm ếch vào nền đường bê tông, nguy cơ gây mất an toàn cho tuyến đường; mức 

độ sạt lở nguy hiểm.  



 

 

2. Sau khi kiểm tra xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 đã sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư và quy 

hoạch công trình Kè suối thuộc địa bàn xã Minh Hương trong giai đoạn năm 2021-

2025 với tổng chiều dài 3,65 km. 

Với điều kiện là một tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư 

xây dựng các công trình khắc phục sạt lở rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư là 

rất lớn. Vì vậy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân 

xã Minh Hương và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên như sau: 

a) Đối với khu vực sạt lở tại thôn 13 Minh Quang:  

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Minh Hương tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể khu 

vực sạt lở bờ suối xác định chiều dài, chiều cao bờ suối bị sạt lở, dự kiến phương án 

gia cố bảo vệ (nên làm kè rọ thép xếp đá hộc), ước kinh phí đầu tư xây dựng báo cáo 

Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên để xem xét đầu tư bằng ngân sách của huyện; 

trường hợp không bố trí được kinh phí thì lập văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình để xử lý cấp bách bảo vệ chống 

sạt lở bờ suối và đường giao thông nông thôn, thuộc thôn 13 Minh Quang, xã Minh 

Hương theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính  phủ; Điều 130 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14); Điều 42, Luật Đầu tư công. 

b) Đối với các khu vực sạt lở còn lại:  

Tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, nếu có phát sinh sạt lở mới gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân, đề nghị Ủy ban nhân 

xã Minh Hương báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên xem xét ưu tiên đưa 

vào kế hoạch đầu tư công 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. 

Trong quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục 

phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và các ngành thực hiện các công 

việc có liên quan. 

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý 

kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. Đề nghị Hội đồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã Minh Hương và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên 

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 Hàm Yên; (Phối hợp) 

- Phòng KH-TC; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT.TL Sg. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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