
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 236/SNN-TL 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Tuyên Quang, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

   

       Kính gửi:  

         - UBND xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình;  

         - HĐND xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. 

 

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 có ý kiến cử tri xã Thượng 

Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị: “Hỗ trợ kênh mương Parabol đúc sẵn để nhân dân 

góp ngày công xây dựng tuyến kênh mương Nà Tông- Nà Thuôn hiện đã hư hỏng, 

nhiều đoạn xuống cấp không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất”. 

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Việc kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh hiện đang được triển khai thực 

hiện theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh khoá XVIII quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2021-2025. Ngày 27/01/2021 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã 

ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa 

kênh mương năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Bình với tổng chiều dài 2,0km, trong 

đó xã Thượng Lâm được hỗ trợ xây dựng 0,8km tuyến mương công trình Nà Tông.  

Để kịp thời triển khai đầu tư kiên cố hóa tuyến mương Nà Tông- Nà Thuôn theo 

ý kiến đề nghị của cử tri xã Thượng Lâm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị Uỷ ban nhân dân xã Thượng Lâm tổ chức đo đạc, khảo sát, tính toán số lượng cấu 

kiện cần hỗ trợ gửi Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để lựa chọn nhà thầu cung ứng cấu kiện 

kênh bê tông đúc sẵn thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2021. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân 

dân xã Thượng Lâm thông báo để cử tri được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo) 

- UBND huyện Lâm Bình; (Phối hợp) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu VT,TLBình. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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