
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 258/SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Tuyên Quang, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

   

      Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang;  

 - Hội đồng nhân dân xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. 

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 cử tri xã 

Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị: “Khảo sát, xem xét chuyển trạm 

bơm tại thôn Hòa Bình cho thôn Hòa Mục để đảm bảo nước tưới tiêu cho 

diện tích trồng cây ăn quả, rau màu vụ 3 của nhân dân”. Trên cơ sở kết quả 

kiểm tra thực tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

1. Hiện trạng công trình: 

Trạm bơm điện Hòa Bình, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang được xây 

dựng từ năm 2004 gồm 02 tổ máy để cung cấp nước phục vụ tưới cho 05ha diện 

tích đất hai vụ lúa của thôn Hòa Bình và được Ban quản lý khai thác CTTL 

Tuyên Quang thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình năm 2014 bằng nguồn kinh 

phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để đảm bảo phục vụ sản xuất.  

Tại thời điểm kiểm tra công trình trạm bơm điện Hòa Bình xã Thái Long đã 

dừng hoạt động, bể hút máy bơm bị treo cao hơn so với mực nước sông hiện tại 

khoảng 7m (theo phản ánh của nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Thái Long 

công trình đã dừng hoạt động cấp nước phục vụ sản xuất từ tháng 4/2015 đến 

nay nguyên nhân do mực nước sông Lô bị hạ thấp làm bể hút máy bơm bị treo 

cao hơn so với mực nước sông dẫn đến máy bơm không hoạt động được). Đối 

với diện tích 05ha đất hai vụ lúa của công trình phục vụ tưới tại thôn Hòa Bình 

hiện nay Nhà nước đã thu hồi 2,1ha đất để sử dụng sang mục đích khác, còn lại 

2,9ha đất hai vụ lúa đang sử dụng nguồn nước từ công trình đập Ổ Gà, thôn Hòa 

Bình, xã Thái Long để cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất, vì vậy công trình 

trạm bơm Hòa Bình đến nay không còn phục vụ tưới theo nhiệm vụ của công 

trình đã được duyệt. 
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2. Kết quả kiểm tra theo kiến nghị của cử tri: Qua kiểm tra thực tế diện 

tích khu tưới tại thôn Hòa Mục và vị trí đề nghị chuyển trạm bơm Hòa Bình (vị 

trí cách trạm bơm Hòa Bình khoảng 1km về phía thượng lưu) thấy rằng:  

- Hiện nay tại thôn Hòa Mục, xã Thái Long còn khoảng 18ha đất đang canh 

tác trồng lúa 01 vụ, cây ăn quả và rau màu vụ 3 nhưng không có nguồn nước để 

chủ động sản xuất mà hoàn toàn trông chờ vào nước mưa, rất mong muốn được 

đầu tư 01 trạm bơm (chuyển từ trạm bơm Hòa Bình) để cung cấp nguồn nước 

tưới cho số diện tích này. Mặt khác việc đầu tư sửa chữa trạm bơm Hòa Bình để 

phục vụ tưới cho diện tích khu vực thôn Hòa Mục sẽ không hiệu quả vì vị trí 

hiện tại của trạm bơm Hòa Bình (nằm ở phía bãi bồi) không đủ điều kiện để hạ 

thấp bể hút, chưa có hệ thống kênh mương dẫn nước từ đầu mối đến khu tưới. 

- Vị trí đề nghị chuyển trạm bơm cách trạm bơm Hòa Bình khoảng 01km 

về phía thượng lưu công trình, qua xem xét sơ bộ về mặt kỹ thuật có thể xây 

dựng được trạm bơm, tuy nhiên việc đầu tư xây dựng cần phải nghiên cứu kỹ 

lưỡng (về yếu tố thủy văn, tác động môi trường, sự biến đổi dòng chảy, hệ thống 

điện cung cấp cho trạm bơm, đền bù giải phóng mặt bằng …). 

3. Để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nhân dân thôn Hòa Mục xã Thái 

Long, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã 

Thái Long, thành phố Tuyên Quang như sau: 

- Chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ 

đối với tài sản công trình trạm bơm Hòa Bình, xã Thái Long theo quy định đến 

khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. 

- Chủ động phối hợp với Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang tổ 

chức kiểm tra hiện trạng công trình, xác định cụ thể các vật tư, thiết bị có thể 

di chuyển sử dụng được (máy bơm chìm, đường ống đẩy và các thiết bị điện 

kèm theo máy bơm của Trạm bơm Hòa Bình); các hạng mục cần thiết đầu tư tại 

vị trí mới (bể hút, bể xả, nhà quản lý, hệ thống điện, hệ thống kênh mương…; 

khái toán kinh phí đầu tư) và phương án đền bù giải phóng mặt bằng, xây 

dựng phương án di chuyển báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 

đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư 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. Sau khi công trình được đưa vào danh mục 

đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Trong quá trình thực hiện Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với 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 Thái Long, thành phố Tuyên Quang. Đề nghị Hội 
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đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang 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 thành phố Tuyên Quang xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- UBND thành phố; (Thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC Sở;  

- Thanh tra sở; 

- Ban QL khai thác CTTL Tuyên Quang; (P/hợp thực hiện) 

- Chi cục Thủy lợi;  

- Lưu: VT,TL. (H) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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