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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Số: 229/SNN-TL
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
xã Yên Hoa, huyện Na Hang

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân xã Yên Hoa, huyện Na Hang;
- Hội đồng nhân dân xã Yên Hoa, huyện Na Hang.
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
sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.
Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang. Ngày
22/01/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Thủy lợi
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực địa theo kiến nghị
của cử tri. Trên cơ sở kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý
kiến như sau:
1.Về ý kiến kiến nghị “Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài, Nà Ổi”
1.1. Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài: Tuyến kênh thuộc công
trình Thủy lợi Nà Thài có chiều dài 0,37km, trong đó 0,25km kênh đã được kiên
cố bằng đá xây và 0,12km ống nhựa HDPE 90 (trước năm 2015 kết cấu bằng
ống kẽm nhưng đã bị lũ cuốn trôi và đã được thay thế) dẫn nước qua suối cung
cấp nước phục vụ tưới cho 2,29ha lúa 2 vụ (vụ xuân 1,145ha và vụ mùa
1,145ha) cánh đồng Nà Thài, thôn Bản Thác, tại thời điểm kiểm tra tuyến kênh
hiện tại vẫn hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, theo phản ảnh của Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa, năm 2015
đoạn ống dẫn nước qua suối bằng ống kẽm dài 0,12km đã bị lũ cuốn trôi, để
đảm bảo kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất Ban quản lý công trình thủy lợi xã
đã thực hiện khắc phục tạm thời bằng ống nhựa HDPE 90 để dẫn nước qua
suối, tuy nhiên hàng năm vào mùa mưa lũ đoạn đường ống này thường xuyên bị
nước lũ phá hoại gây hư hỏng mất rất nhiều công sức và tốn kém về kinh phí để
sửa chữa khắc phục.
Để đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định, lâu dài dẫn nước an toàn qua suối
phục vụ cho cánh đồng Nà Thài, thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na Hang.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa
chỉ đạo Ban quản lý công trình Thủy lợi xã một số nội dung sau:
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- Trước mắt: Thường xuyên kiểm tra nạo vét, phát dọn tuyến kênh mương
và hệ thống đường ống dẫn nước hiện nay; Xây dựng phương án ứng phó, khắc
phục sự cố công trình khi có mưa lũ xảy ra.
- Về lâu dài: Chủ trì phối hợp với Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên
Quang tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, xác định rõ sự cần thiết phải đầu
tư và ước tổng kinh phí đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và Ban
quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang để đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng
cấp trong giai đoạn tới bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng.
1.2. Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Ổi: Tuyến kênh dẫn nước tưới
cho cánh đồng Nà Ổi, thôn Bản Thác dài khoảng 0,30km lấy nước từ công trình
Nà Ổi thôn Bản Thác, xã Yên Hoa. Năm 2020 tuyến kênh đã được kiên cố hóa
bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày
13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay vẫn đảm bảo tưới phục vụ sản
xuất của nhân dân.
2. Về ý kiến kiến nghị “Đầu tư xây dựng kênh mương Thôm Hẻo để
phục vụ nước tưới tiêu ruộng tại thôn Nà Pầu”.
Công trình Thủy lợi Thôm Hẻo, xã Yên Hoa được đầu tư xây dựng đưa vào
sử dụng từ năm 2005 bằng nguồn vốn TNSP với tổng chiều dài kênh mương
2,5km, trong đó 0,05km kênh xây và 2,45km kênh đất, công trình hiện đang
cung cấp nước phục vụ sản xuất cho 13ha diện tích đất lúa 2vụ (trong đó: 03ha
hàng năm được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi;
10ha không nằm trong danh mục diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản
phẩm dịch vụ công ích thủy lợi).
Tại thời điểm kiểm tra hệ thống kênh mương dẫn nước của công trình đã bị
hư hỏng, xuống cấp cụ thể: Đoạn kênh đá xây 50m đã bị sập gẫy 8m và 42m
kênh còn lại phần lớn bị hư hỏng, rò rỉ nước; đoạn kênh đất 2,45km dẫn nước
đến khu ruộng (10ha đất trồng lúa 2 vụ) thôn Nà Pầu xã Yên Hoa rất dài và đi
qua địa hình đồi núi có cấu trúc địa chất phức tạp dẫn đến thường xuyên bị bồi
lắng và bị thất thoát nước trong quá trình tưới và khó khăn trong công tác quản
lý khai thác.
Việc kiến nghị đầu tư xây dựng kênh mương Thôm Hẻo để phục vụ nước
tưới tiêu cho khu ruộng tại thôn Nà Pầu của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang là
hoàn toàn chính đáng. Để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho nhân
dân thôn Nà Pầu, xã Yên Hoa, huyện Na Hang. Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa, huyện Na Hang chỉ đạo Ban
quản lý công trình thủy lợi xã cụ thể như sau:
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- Trước mắt: Chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi năm 2021 để sửa chữa khắc phục đoạn kênh xây dẫn nước đã
bị hư hỏng, sập gẫy; huy động nguồn lực của nhân dân thường xuyên tổ chức nạo
vét, phát dọn khơi thông dòng chảy của tuyến kênh để đảm bảo cấp nước sản xuất
vụ Đông Xuân 2020 - 2021; Thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích sử dụng nước
từ công trình Thôm Hẻo đề nghị hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo
quy định.
- Về lâu dài: Chủ trì phối hợp với Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang tổ
chức kiểm tra, khảo sát đo đạc toàn bộ tuyến kênh, trong đó:
+ Đối với các đoạn kênh có đủ điều kiện để lắp đặt bằng cấu kiện bê tông đúc
sẵn theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa đăng ký khối lượng cấu kiện kênh gửi
Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê
duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng theo quy định.
+ Đối với các đoạn kênh không thể lắp đặt bằng cấu kiện kênh bê tông đúc
sẵn đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và Ban quản lý khai thác
CTTL Tuyên Quang để đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng cấp trong giai đoạn
tới bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét phê duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng.
3. Ý kiến kiến nghị: “Hỗ trợ xây kè dọc suối bị sạt lở do mưa lũ”
3.1. Hiện trạng sạt lở bờ suối.
Suối Bản Va (Bản Sắc) gồm suối chính và nhánh suối phụ chảy qua các
thôn Nà Tông, Bản Va, Bản Thác, Bản Cuôn... trên địa bàn xã Yên Hoa, trong
những năm gần đây do ảnh hưởng các đợt mưa lũ, lũ quét đã gây ra các hiện tượng
sạt lở bờ suối gây mất đất sản xuất (đất trồng lúa 02 vụ), thiệt hại về nhà ở và tài
sản của người dân dọc theo Suối Bản Va. Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng cụ thể
như sau:
- Trên suối chính chảy qua các thôn Nà Tông, Bản Va, Bản Thác, Bản Cuôn:
Lòng suối rộng từ 5-10m, có nhiều cuội, sỏi, đá có kích thước lớn nằm giữa lòng
suối gây cản trở dòng chảy khi có mưa lũ; bờ suối (là bờ ruộng) cao từ 3-5m bị sạt
lở dọc theo dòng chảy với chiều dài khoảng 03 km, theo thống kê của Ủy ban nhân
dân xã Yên Hoa tính đến thời điểm kiểm tra đã có khoảng 12 ha diện tích đất sản
xuất (lúa 02 vụ) của 128 hộ bị ảnh hưởng, sạt lở do mưa lũ gây ra.
- Trên nhánh suối phụ chảy qua khu dân cư thôn Bản Va: Lòng suối rộng từ
5-7m, có nhiều cuội, sỏi, đá có kích thước lớn nằm giữa lòng suối gây cản trở

4

dòng chảy khi có mưa lũ; bờ suối cao từ 2-4m, dọc hai bên bờ suối là khu dân cư
thôn Bản Va 26 hộ dân đang sinh sống, hàng năm đến mùa mưa lũ xảy ra hiện
tượng nước ngập, tràn vào nhà làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại
khu vực này.
Với diễn biến thời tiết và tình hình thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường,
tình trạng sạt lở bờ suối gây mất đất sản xuất như hiện nay đang xảy ra, nguy cơ
cao bị ảnh hưởng do mưa lũ gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, đất sản xuất của người
dân dọc theo bờ suối Bản Va, xã Yên Hoa rất cần được quan tâm.
3.2. Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến
như sau:
Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè 02 bên bờ suối Bản Va (Bản
Sắc) để bảo vệ diện tích đất sản xuất, nhà ở của nhân dân tại các thôn Nà Tông,
Bản Va, Bản Thác, Bản Cuôn là cần thiết, đồng thời theo danh mục đầu tư công
trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và
phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm
2035, cụ thể: “Kè suối Bản Sắc, xã Yên Hoa được quy hoạch đầu tư xây dựng kè
bê tông, đá xây trong giai đoạn 2021-2025 qua các thôn: Bản Va, Bản Cuôn,
Bản Thác với tổng chiều dài 1,3 km”.
Để đảm bảo an toàn người và tài sản, bảo vệ đất sản xuất của người dân
đang sinh sống và sản xuất dọc bờ suối Bản Va, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Yên Hoa, huyện Na Hang:
- Tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình có nhà ở đang sinh sống dọc hai
bờ suối Bản Va các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, khi có mưa
lũ phải kịp thời thông báo đến người dân chủ động thực hiện các biện pháp
phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát khu
dân cư ven suối, vùng trũng thấp, sẵn sàng phương án và tổ chức sơ tán dân ở
các khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ suối nhằm hạn chế thấp
nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.
- Rà soát, đề xuất di chuyển các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị lũ
quét, sạt lở đất, sạt lở bờ suối vào kế hoạch di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên
tai, nguy hiểm của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang.
- Tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra, xác định cụ thể các vị trí có nguy cơ
cao bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra sạt lở nguy hiểm cần thiết đầu tư xây dựng kè
chống sạt lở và kết hợp nạo vét, phá đá thanh thải dòng chảy (Chiều dài, hình
thức gia cố,... ước kinh phí đầu tư) báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét: Đưa công trình kè chống sạt lở
bờ suối, nạo vét, phá đá thanh thải dòng chảy suối Bản Va vào danh mục đầu tư
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công trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật
Đầu tư công ngày 18/6/2015 và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015
của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; lập báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.
- Trong quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp
tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang 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 Yên Hoa, huyện Na Hang. Đề nghị Hội đồng nhân
dân và Uỷ ban nhân dân xã Yên Hoa, huyện Na Hang triển khai thực hiện những
nội dung trên và thông báo để cử tri được biết. Trong quá trình tổ chức triển khai
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Na
Hang xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH-TC Sở;
- Thanh tra sở;
- UBND huyện Na Hang; (Phối hợp thực hiện)
- Ban QL khai thác CTTL Tuyên Quang; (Phối hợp thực hiện)
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT,TL. (H)
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