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Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương; 

- Ủy ban nhân dân xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương. 

 

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

114/UBND-TH ngày 19/01/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trong đó ý kiến cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương 

đề nghị: “Tiếp tục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trạm bơm điện Gò Đồn tại thôn Phú 

Lương, xã Cấp Tiến để bảo đảm cấp nước sản xuất cho nhân dân. Cử tri phản ánh, 

trạm bơm này được nhà nước đầu tư xây dựng nhưng cách đây 6 năm dòng sông 

cạn, trạm bơm không hút được nước, nhà nước đã bố trí kinh phí để sửa chữa và hạ 

thấp trạm bơm xuống, đến nay dòng sông cạn mức nước quá thấp nên trạm bơm lại 

không hút được nước, người dân phải dùng bơm dầu di động để bơm nước nên 

hiệu quả thấp, chi phí lại quá cao”. 

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

Trạm bơm điện Gò Đồn, thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến được xây dựng và 

đưa vào sử dụng từ năm 1999, đến năm 2014 được đầu tư hạ thấp bể hút, kéo dài 

ống đẩy, bảo dưỡng, sửa chữa 03 tổ máy bơm chìm công suất 13,5 kW và sửa chữa 

nhà quản lý; công trình đang phục vụ nước tưới cho 41,164ha/năm diện tích đất 

trồng lúa, rau màu (bao gồm: 15,3819ha lúa vụ xuân, 15,3819ha lúa vụ mùa, 

10,4ha rau màu vụ 3). Trạm bơm có 03 tổ máy, trong đó 01 tổ máy không hoạt 

động do bị cháy, 02 tổ máy hoạt động bình thường, nhưng do mực nước sông Lô 

xuống thấp nên các tổ máy bơm chìm thường xuyên bị treo khoảng (2,0÷2,5)m, do 

vậy ngoài các đợt xả nước phục vụ sản xuất của hồ thủy điện Tuyên Quang thì Ban 

quản lý công trình thủy lợi xã Cấp Tiến phải khắc phục bằng cách dùng máy bơm 

dầu để bơm nước lên bể hút, sau đó mới vận hành máy bơm chìm để cấp nước 

phục vụ sản xuất cho nhân dân. 

Hiện nay, trạm bơm điện Gò Đồn, thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 

678/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Tuyên Quang đang tổ chức triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng theo quy 

định hiện hành, dự kiến khởi công trong Quý III năm 2021. 

Để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất năm 2021, trước mắt Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Cấp Tiến chỉ đạo 

Ban quản lý công trình thủy lợi xã Cấp Tiến thường xuyên theo dõi mực nước sông 
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Lô và lịch xả nước phục vụ sản xuất của hồ thủy điện Tuyên Quang để bơm nước 

phục vụ sản xuất cho nhân dân; chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 và nguồn kinh phí hợp pháp khác để sửa 

chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ và sử dụng máy bơm dầu hoặc bơm điện để 

bơm chuyển tiếp nước lên bể hút vào thời điểm máy bơm bị treo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương 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 Sơn Dương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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