
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 184/SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 02 năm 2021 

    

         Kính gửi:  

     - Ủy ban nhân dân xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa;  

     - Hội đồng nhân dân xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. 

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 114/UBND-TH ngày 19/01/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trong đó cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa đề 

nghị: “Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình thủy lợi Rõm, thôn 

Lang Chua với chiều dài khoảng 14km để phục vụ tưới tiêu cho diện tích khoảng 

187 ha của nhân dân”. 

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

Ngày 30/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết 

định số 678/QĐ-UBND về việc phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư năm 2021, vốn từ 

nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong đó công trình thủy lợi Đập Rõm, xã 

Trung Hà, huyện Chiêm Hóa được giao cho Ban quản lý khai thác công trình thủy 

lợi Tuyên Quang làm Chủ đầu tư thực hiện sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh nhánh 

cấp 1 (ưu tiên nâng cấp đoạn kênh từ vị trí cửa ra của cầu máng thuộc thôn Lang 

Chua đến thôn Bản Tháng, xã Trung Hà chiều dài khoảng 1,0km), với tổng kinh 

phí dự kiến 1.200 triệu đồng từ nguồn Hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, 

công trình dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2021.  

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với ý kiến cử tri xã 

Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. Đề nghị Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân 

xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa thông báo để cử tri được biết./.                                                                                                                                                       

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- UBND huyện Chiêm Hóa; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu VT,TL (H07).  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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