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Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa; 

- Ủy ban nhân dân xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

4115/UBND-TH ngày 25/12/2020 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trong đó ý kiến cử tri xã Kim 

Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Tu sửa công trình thủy lợi phai Cốc Phường 

hiện đã xuống cấp”. 

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

kiến như sau: 

1- Hiện trạng công trình 

Công trình thủy lợi Cốc Phường thuộc thôn Khuổi Pài, xã Kim Bình có 

nhiệm vụ cấp nước tưới cho 5,5574ha/năm diện tích trồng lúa và rau màu (gồm: 

2,7662ha lúa vụ xuân, 2,7662ha lúa vụ mùa và 0,025ha rau màu vụ 3). Đập đầu 

mối dài 8,0m, cao 1,5m, kết cấu bằng rọ thép xếp đá hộc, đã bị nước lũ cuốn trôi 

hoàn toàn từ năm 2014, hiện tại phải khắc phục tạm thời bằng cách đắp bao tải đất 

để dâng nước phục vụ sản xuất; tuy nhiên, sau mỗi trận mưa lũ lớn công trình lại 

bị cuốn trôi nên công tác cấp nước phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. 

2- 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: 

- Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kim Bình tập trung chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện nội dung sau: 

+ Khẩn trương thu hồi toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi đã bị một số cá nhân sử dụng sai mục đích để ban giao cho 

Ban quản lý công trình thủy lợi xã Kim Bình quản lý, sử dụng theo quy định (số 

tiền cụ thể theo Văn bản số 471/SNN-BQLTL ngày 01/4/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kim Bình 

trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII). Tăng cường chỉ đạo, 

kiểm tra, hướng dẫn Ban quản lý công trình thủy lợi xã Kim Bình quản lý, sử dụng 
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nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm đảm 

bảo đúng mục đích, phát huy hiệu quả. 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý công trình thủy lợi xã Kim Bình cân đối, 

bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm và 

nguồn kinh phí hợp pháp khác để sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi Cốc 

Phường bằng hình thức đập rọ thép xếp đá hộc dài 8,0m, cao 1,5m (Ước kinh phí 

thực hiện khoảng 30 triệu đồng), trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ 

với cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn xã của Ban quản lý khai thác công trình 

thủy lợi Tuyên Quang để kiểm tra, hướng dẫn theo quy định; đồng thời tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công thực hiện nạo vét, phát 

dọn kênh mương để dành nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi hàng năm cho việc sửa chữa, khắc phục các công trình bị hư hỏng, xuống cấp 

trên địa bàn xã. 

- Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Ủy 

ban nhân dân huyện Chiêm Hóa và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu 

tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét, bố trí lồng ghép các 

nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cốc Phường theo quy định. 

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

ban nhân dân xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa 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 Chiêm Hóa; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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