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Kính gửi:  

 - UBND thành phố Tuyên Quang; 

 - Hội đồng nhân dân, UBND xã An Khang, TP. Tuyên Quang. 

 
 

Thực hiện văn bản số 4115/UBND-TH ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang 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 của cử tri xã An Khang, 

thành phố Tuyên Quang đề nghị: Nâng cấp bể chứa, đường ống dẫn nước của 

thôn Bình Ca, thôn Trường Thi B hiện đã rò rỉ, không đảm bảo cung cấp nước 

sinh hoạt cho nhân dân tại 02 thôn.  

Sau khi xem xét, kiểm tra, xác minh ý kiến của cử tri xã An Khang, thành phố 

Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau: 

1. Đối với công trình CNSH thôn Bình Ca (thôn Thúy An cũ), xã An 

Khang, thành phố Tuyên Quang 

Công trình CNSH thôn Bình Ca, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang 

được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2006 từ nguồn vốn Di 

dân TĐC Thủy điện Tuyên Quang, phục vụ cấp nước cho 130 hộ dân và 02 cơ 

quan, trường học. Thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của 

Bộ Tài chính, ngày 21/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐ-

UBND, trong đó có giao Công trình CNSH thôn Bình Ca, xã An Khang, thành 

phố Tuyên Quang cho UBND xã quản lý, vận hành công trình. Sau khi tiếp nhận 

quản lý, UBND xã An Khang đã bàn giao công trình cho thôn quản lý, khai thác 

vận hành, tuy nhiên việc tổ chức quản lý khai thác công trình chưa đúng quy định 

cụ thể: chưa có quyết định giao, không có quy chế hoạt động, không có sổ sách 

ghi chép về công tác quản lý, sổ thu chi, phiếu thu chi theo quy định, không xây 

dựng phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (quá trình quản lý 

vận hành đơn vị quản lý có thực hiện tạm thu tiền sử dụng nước 3.000 đồng/1m3). 

Đến đầu năm 2020, công trình dừng hoạt động do không có kinh phí để sửa chữa. 

Tại thời điểm kiểm tra, một số tuyến đường ống chính bằng ống thép mạ 

kẽm của công trình cơ bản đã bị han gỉ, đứt gãy, hư hỏng xuống cấp theo thời 

gian; Vật liệu lọc đã bị đóng kết do không sử dụng trong thời gian dài; Một số 

tuyến ống và cụm đồng hồ lắp đặt vào hộ dân đã bị hư hỏng xuống cấp. 
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Hiện nay, công trình cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư xóm 8 (Thúy An), 

xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đã được UBND thành phố Tuyên Quang 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết 

định số 1870/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 

26/11/2020 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, trong đó UBND 

thành phố Tuyên Quang sử dụng nguồn vốn Di dân tái định cư thủy điện Tuyên 

Quang để đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình với tổng mức 

đầu tư 1.234.502.000 đồng, dự kiến công trình sẽ được khởi công trong quý I năm 

2021. Tuy nhiên, theo nội dung hồ sơ thiết kế, công trình chỉ đầu tư nâng cấp mở 

rộng một số hạng mục: Mở rộng tuyến đường ống chính với chiều dài 1.947m với 

điểm đấu nối là điểm cuối của tuyến ống hiện có của công trình CNSH thôn Bình 

Ca; 1.212m tuyến ống nhánh để cấp nước cho khoảng 100 hộ dân trên địa bàn 

thôn Thúc Thủy, xã An Khang; thay thế lắp đặt mới 02 cột điện tại vị trí giếng 

khoan đã có và vị trí máy bơm lắp mới; lắp đặt bổ sung 01 bơm nước trục ngang 

tại vị trí bể áp đã có, để gia tăng áp lực, lưu lượng nước trên hệ thống tuyến ống 

cũ và điểm đấu nối H16 nhằm đảm bảo cấp nước cho toàn bộ công trình, không 

thực hiện nâng cấp, sửa chữa các hạng mục đã hư hỏng của công trình đã có để 

cấp nước cho các hộ dân đã sử dụng nước của công trình CNSH thôn Bình Ca (do 

công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trước khi công trình CNSH 

thôn Bình Ca bị hư hỏng, dừng hoạt động). Như vậy, công trình mới được đầu tư 

xây dựng đấu nối từ công trình CNSH thôn Bình Ca đã hư hỏng, dừng hoạt động 

sẽ không mang lại hiệu quả, không cấp nước được cho nhân dân. 

Để công trình được đầu tư đồng bộ giữa công trình hiện có với công trình 

mới, thuận lợi trong quá trình quản lý, vận hành, phát huy được hiệu quả sau đầu 

tư, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của nhân dân theo ý kiến, kiến nghị của 

cử tri, đề nghị UBND thành phố Tuyên Quang xem xét trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình nước sinh hoạt điểm tái định cư xóm 8 

(Thúy An), xã An Khang (bổ sung nâng cấp, sửa chữa tuyến ống, các hạng mục 

đã bị hư hỏng của công trình CNSH thôn Bình Ca trước khi triển khai đầu tư xây 

dựng). Việc đầu tư và quản lý vận hành sau đầu tư đề nghị UBND thành phố 

Tuyên Quang, UBND xã An Khang thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Kế 

hoạch số 73 /KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh (lưu ý việc khảo sát, 

xác định rõ nhu cầu sử dụng, có đăng ký cam kết của các hộ dân về sử dụng nước 

và đóng góp các khoản chi phí (nếu có)) và các quy định hiện hành.  

2. Đối với công trình CNSH thôn Trường Thi B (thôn Trường Thi C cũ), 

xã An Khang, thành phố Tuyên Quang 

Công trình CNSH thôn Trường Thi B, xã An Khang, thành phố Tuyên 

Quang được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2006 từ nguồn 

vốn Di dân TĐC Thủy điện Tuyên Quang, phục vụ cấp nước cho 47 hộ. Đến năm 

2017, công trình được nâng cấp mở rộng, phục vụ cấp nước cho 156 hộ. Thực 

hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính, ngày 
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21/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND, trong đó có giao 

Công trình CNSH thôn Trường Thi B, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang cho 

UBND xã quản lý, vận hành công trình. Sau khi tiếp nhận quản lý, UBND xã An 

Khang đã bàn giao công trình cho thôn quản lý, khai thác vận hành, tuy nhiên việc 

tổ chức quản lý khai thác công trình chưa đúng quy định cụ thể: chưa có quyết 

định giao, không có quy chế hoạt động, không có sổ sách ghi chép về công tác 

quản lý, sổ thu chi, phiếu thu chi theo quy định, không xây dựng phương án giá 

nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (quá trình quản lý vận hành đơn vị quản 

lý có thực hiện tạm thu tiền sử dụng nước 1.500 đồng/1m3). 

Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang hoạt động đảm bảo cấp nước cho 

156 hộ dân, tuy nhiên theo báo cáo của tổ quản lý có khoảng hơn 1.000m tuyến 

ống bằng ống thép mạ kẽm bị hoen rỉ xuống cấp theo thời gian nên thường xuyên 

bị bục vỡ, đứt gãy, hiện tại có 04 đoạn bị đứt gẫy đang được tổ quản lý khắc phục 

tạm thời (cuốn cao su) để cấp nước cho nhân dân; Một số đồng hồ đã bị xuống 

cấp gây khó khăn cho công tác quản lý khai thác công trình. 

Đề nghị UBND xã An Khang chỉ đạo Ban quản lý công trình sử dụng kinh 

phí từ nguồn thu tiền sử dụng nước hoặc huy động từ các hộ sử dụng nước để sửa 

chữa các hư hỏng, nếu thiếu kinh phí để sửa chữa, khắc phục đề nghị UBND xã 

An Khang hỗ trợ kinh phí để thực hiện sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.  

(Có biên bản làm việc kèm theo) 

3. Kiến nghị  

Để đảm bảo phát huy hiệu quả sau đầu tư đối với các công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị: 

3.1. Đối với công trình CNSH thôn Bình Ca (thôn Thúy An cũ), xã An 

Khang, thành phố Tuyên Quang  

- UBND thành phố Tuyên Quang báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ 

trương, bổ sung phần phát sinh nâng cấp, sửa chữa tuyến ống, các hạng mục đã bị 

hư hỏng của công trình cũ vào công trình nước sinh hoạt điểm tái định cư xóm 8 

(Thúy An), xã An Khang trước khi tổ chức thi công xây dựng công trình.  

- Sau khi công trình xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, chỉ đạo 

UBND xã An Khang tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình và thực hiện 

báo cáo kê khai thay đổi thông tin về khai thác công trình theo đúng các quy định 

tại Thông tư số 54/2013/TT-BCT ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Thông 

tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc 

quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 
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3.2. Đối với công trình CNSH thôn Trường Thi B (thôn Trường Thi C cũ), xã 

An Khang, thành phố Tuyên Quang: UBND xã An Khang, thành phố Tuyên 

Quang kiện toàn Ban quản lý khai thác công trình, ban hành quy chế hoạt động, 

xây dựng phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức quản 

lý, khai thác vận hành, ghi sổ sách về công tác quản lý, thu chi theo đúng các quy 

định hiện hành, chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền nếu không thực 

hiện quản lý khai thác, vận hành công trình đảm bảo phát huy hiệu quả, bền vững 

sau khi đầu tư nâng cấp, sửa chữa dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã An Khang, thành 

phố Tuyên Quang của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị UBND 

thành phố Tuyên Quang; HĐND và UBND xã An Khang triển khai thực hiện và 

thông báo để cử tri được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Phòng KH-TC Sở (T/h); 

- Ban Di dân TĐC thủy điện T.Quang (P/hợp); 

- Trung tâm NS&VSMTNT; 
- Lưu: VT. 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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