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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 340 /SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hóa  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Tuyên Quang, ngày  11 tháng 3 năm 2021 

   

                          Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa;  

 - Hội đồng nhân dân xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa. 

 

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 cử tri xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa 

đề nghị: “Đầu tư kinh phí xây dựng công trình thủy lợi phục vụ nước sản xuất, 

tưới cho diện tích khoảng 20ha đất lúa của thôn Cao Bình”.  

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, ngày 25/02//2021, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Thuỷ lợi phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức kiểm tra hiện trạng khu vực đề nghị xây dựng công trình (có biên bản 

làm việc kèm theo). Kết quả kiểm tra, xác minh cụ thể như sau: 

1. Hiện trạng khu vực đề nghị xây dựng công trình: 

- Thôn Cao Bình xã Hùng Mỹ hiện có 76 hộ gia đình với 319 nhân khẩu chủ 

yếu là người dân tộc Tày và Dao (70% dân tộc Tày và 30% dân tộc Dao). Diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp hiện nay của thôn có 80ha, trong đó: 24ha đất trồng lúa 

01 vụ và 56ha đất trồng cây hàng năm khác (chủ yếu trồng lạc) hoàn toàn phụ 

thuộc vào nguồn nước mưa và không có công trình thủy lợi nào đảm nhiệm phục 

vụ tưới cho số diện tích này. Mong muốn của người dân được đầu tư xây dựng 

công trình thủy lợi để cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở khu vực này.  

- Qua kiểm tra thực tế khu vực đề nghị xây dựng công trình thủy lợi nhằm 

phục vụ tưới ổn định cho số diện tích trên theo ý kiến kiến nghị của cử tri, nhận 

thấy về mặt kỹ thuật có thể xây dựng trạm bơm điện lấy nước từ hang Nặm Bủn tại 

thời điểm kiểm tra là mỏ nước ngầm, lưu lượng ổn định khoảng Q=60l/s, theo báo 

cáo của Ủy ban nhân dân xã không bị cạn kiệt về mùa khô, khảo sát sơ bộ có độ 

chênh cao từ mực nước trong hang lên vị trí đặt bể xả khoảng 60m; Mặt khác tại 

một vị trí khác của thôn, có thể nghiên cứu xây dựng hồ treo để thu gom nước từ 

các khe lạch nhỏ (khe Cốc Thôm, khe Nặm Bủn…) và dự trữ nước mưa để tạo 

nguồn nước tưới bổ sung cho cây trồng trong mùa khô. Tuy nhiên việc lựa chọn 

phương án xây dựng công trình trạm bơm điện hoặc hồ treo cần phải được nghiên 

cứu kỹ lưỡng về các yếu tố có liên quan như: Khí tượng; thủy văn; địa chất; nguồn 

nước; hệ thống đường điện 35KV; hệ thống kênh mương; đền bù giải phóng mặt 

bằng; công tác quản lý, vận hành, khai thác sau đầu đánh giá hiệu quả đầu tư mới 

có cơ sở xem xét đầu tư xây dựng…  
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2. Sau khi kiểm tra xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Việc đề nghị xây dựng công trình thủy lợi để cung cấp nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp ở thôn Cao Bình của cử tri xã Hùng Mỹ là chính đáng. Tuy nhiên: 

- Nếu phương án xây dựng trạm bơm điện để chuyển đổi diện tích đất đang 

canh tác sang trồng lúa 2 vụ: Sơ bộ thấy kinh phí đầu tư xây dựng ước tính lớn 

(khoảng 4 tỷ đồng để xây dựng hệ thống nhà quản lý trạm bơm, máy bơm, 

đường ống, trạm biến áp, khoảng 1,5km đường điện 35KV+ 0,4KV, khoảng 1km 

kênh mương và các công trình trên kênh, kinh phí đền bù giải phóng mặt 

bằng…). Mặt khác công tác quản lý vận hành trạm bơm điện sau đầu tư phức tạp 

về kỹ thuật và tốn kinh phí quản lý, vận hành do điện năng tiêu thụ lớn vì máy 

bơm làm việc với cột nước cao nên hiệu quả đầu tư thấp.  

- Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh sau Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê 

duyệt Đề án Tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản 

phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nội dung 

Đề án có xác định cây lạc là một trong các loại cây trồng cạn chủ lực của tỉnh. 

Như vậy số diện tích nhân dân đã chủ động chuyển đổi sang trồng lạc tại thôn 

Cao Bình là phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa 

theo chuỗi liên kết, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Sau khi Đề án được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt đề nghị Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Hùng Mỹ 

kịp thời tuyên truyền phổ biến đến nhân dân để thực hiện các chính sách hỗ trợ 

theo quy định. Ngoài ra, để nâng cao năng suất, chất lượng cây lạc theo hướng 

thâm canh, tăng năng suất cây trồng có thể nghiên cứu, đề xuất phương án xây 

dựng hồ treo để tạo nguồn nước tưới bổ sung cùng kết hợp các biện pháp tưới 

tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trong khu vực.  

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa của 

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

nhân dân xã Hùng Mỹ triển khai thực hiện và thông báo để cử tri được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo) 

- UBND huyện Chiêm Hóa; (Phối hợp) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu VT,TLBình. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
  

 

Nguyễn Công Hàm 
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