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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã
Khuôn Hà, huyện Lâm Bình

Kính gửi:
- Hội đồng nhân dân xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình;
- Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.
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 Khuôn Hà, huyện
Lâm Bình đề nghị: “Đầu tư nâng cấp ao thủy lợi Bản Tre thành bể bơi kết hợp
chứa nước phục vụ sản xuất. Đầu tư mở rộng thêm dung tích lòng hồ Khuổi Luông
tại thôn Nà Vàng để tăng thêm lưu lượng trữ nước nhằm đảm bảo cấp nước phục
vụ sản xuất cho nhân dân”.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Ban quản lý khai thác công
trình thủy lợi Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức
kiểm tra thực tế ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau khi kiểm tra, xem xét, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
1- Ý kiến cử tri đề nghị “Đầu tư nâng cấp ao thủy lợi Bản Tre thành bể
bơi kết hợp chứa nước phục vụ sản xuất”
Công trình thủy lợi Bản Tre, thôn Nà Kẹm có thân đập bằng đất cao khoảng
2,5m, diện tích mặt nước khoảng 8.000m2 (thuộc đất công ích 5%), tuyến kênh
tưới đã được kiên cố bằng cấu kiên bê tông đúc sẵn, công trình đang cấp nước tưới
bổ sung cho khoảng 15ha/năm diện tích lúa và nuôi trồng thủy sản thuộc công trình
đập dâng Nà Kẹm, thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà.
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy
lợi: “1. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phải được sử dụng đúng mục đích và đảm
bảo yêu cầu về tưới, tiêu thoát nước; 2. Khi sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy
lợi vào cung cấp sản phẩm, dịch vụ có mục đích kinh doanh không được ảnh
hưởng đến hoạt động tưới, tiêu thoát nước và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi”. Như vậy, việc nâng cấp công trình thủy lợi Bản Tre kết hợp kinh doanh
phải đảm bảo không được ảnh hưởng đến hoạt động tưới, tiêu thoát nước và cung
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã
Khuôn Hà kiểm tra, đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triên du lịch, dịch vụ bể
bơi,… đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, có
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văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét, đề xuất bổ sung vào
danh mục dự án mời gọi nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2021-2025 hoặc bổ sung công
trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo
Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
2- Ý kiến cử tri đề nghị “Đầu tư mở rộng thêm dung tích lòng hồ Khuổi
Luông tại thôn Nà Vàng để tăng thêm lưu lượng trữ nước nhằm đảm bảo cấp
nước phục vụ sản xuất cho nhân dân”
Hồ Khuổi Luông, thôn Nà Vàng được xây dựng và đưa vào sử dụng năm
2014, thân đập bằng đất cao 23,5m, dài 119,75m, dung tích hữu ích 206.854m3,
diện tích tưới thiết kế 55ha, hiện tại công trình đang phục vụ tưới cho 18,198
ha/năm diện tích lúa và nuôi trồng thủy sản của thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà. Qua
kiểm tra cho thấy có hiện tượng đất đồi núi bị xói mòn, trôi xuống lòng hồ dẫn đến
giảm dung tích trữ nước; ngoài ra, vùng lòng hồ có một số mô đất tự nhiên, thuận
lợi cho việc nạo vét để tăng thêm dung tích trữ nước phục vụ sản xuất.
Hiện nay, hồ Khuổi Luông đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thống nhất điều chỉnh, bổ sung vào Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
tỉnh Tuyên Quang (tại Văn bản số 9275/BNN-TCTL ngày 30/12/2020 về việc bổ
sung danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
tỉnh Tuyên Quang). Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư xây dựng công
trình) đang triển khai các bước đầu tư theo quy định. Do vậy, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà có văn bản kiến nghị
với Chủ đầu tư xây dựng công trình xem xét, bổ sung nội dung nạo vét lòng hồ
Khuổi Luông vào chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình 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 Lâm Bình;
- BQLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BQLTL.
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