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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

     Tuyên Quang, ngày  19 tháng 5 năm 2021 

 

                          

                  Kính gửi:   

      - Ủy ban nhân dân xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa; 

          - Hội đồng nhân dân xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa; 

        - Công dân Chẩu Văn Đăng, thôn Nà Mè xã Minh Quang. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân Chẩu Văn Đăng và nhân dân thôn Nà 

Mè, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa. Ngày 18/5/2021, 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 thực tế theo kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở kiểm tra, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trả lời với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Về ý kiến kiến nghị: “Bộ Tài nguyên và Môi trường lên khoan nước 

sạch tại thôn Nà Mè, xã Minh Quang nhưng không thấy làm”. 

 Thực hiện Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp 

nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước và Quyết định số 

3286/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc 

phê duyệt nội dung và dự toán dự án số 1: Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất 

tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm 

nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan 

hiếm nước. Tháng 02/2018, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, 

thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia - Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới 

đất tại xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, trong đó đã thực hiện thi công 03 lỗ 

khoan tại thôn Nà Mè, xã Minh Quang với tổng lưu lượng là 449,28 m3/ngày 

(gồm: Lỗ khoan VCT.09, lưu lượng 155,52 m3/ngày; Lỗ khoan VCTQ.10, lưu 
lượng 138,24 m3/ngày; Lỗ khoan VCTQ.11, lưu lượng 155,52 m3/ngày). Đến 

tháng 10/2020 Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, thuộc Trung 

tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã tổ chức bàn giao 03 lỗ khoan cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban 

nhân dân xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa tiếp nhận quản lý, bảo vệ các lỗ 

khoan thăm dò - khai thác nước dưới đất trên địa bàn. Mặt khác, ngày 27/10/2020, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1599/STNMT-TNN về việc quản lý, 

khai thác, sử dụng tài liệu, sản phẩm của dự án, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn 

vị có chương trình đầu tư công trình cấp nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 

nhân dân trong khu vực nghiên cứu, xem xét khai thác, sử dụng tài liệu, sản phẩm 

(bao gồm cả các lỗ khoan) của dự án khi có nhu cầu. 
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Tại thời điểm kiểm tra các hộ dân thôn Nà Mè và thôn Kim Ngọc, xã Minh 

Quang hiện đang sử dụng các nguồn nước tại các giếng đào, giếng khoan của hộ 

gia đình và nguồn nước lần do người dân lấy từ các khe núi để cung cấp nước 

phục vụ sinh hoạt, trên địa bàn 02 thôn không có hộ gia đình nào thiếu nước sinh 

hoạt. Tuy nhiên theo ý kiến phản ánh của Ủy ban nhân dân xã Minh Quang do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu nên vào mùa khô các giếng đào, giếng khoan của các 

hộ gia đình và nguồn nước lần của người dân lấy từ các khe núi bị suy giảm lưu 

lượng làm ảnh hưởng đến đời sống của 376 hộ dân thôn Nà Mè và thôn Kim 

Ngọc, xã Minh Quang.  

Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô tại các thôn Nà 

Mè, thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

- Ủy ban nhân dân xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa tổ chức thực hiện điều 

tra, khảo sát, đăng ký nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và cam kết trả tiền sử dụng 

nước theo quy định của nhân dân trên địa bàn thôn Nà Mè, thôn Kim Ngọc, xã 

Minh Quang (Có mẫu phiếu khảo sát kèm theo). Trên cơ sở kết quả khảo sát nhu 

cầu sử dụng nước của nhân dân, nếu số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước nhiều, Ủy 

ban nhân dân xã Minh Quang dự kiến quy mô đầu tư xây dựng có sử dụng các 

giếng khoan VCT.09, VCT.10, VCT.11; ước kinh phí thực hiện báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện Chiêm Hóa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung công 

trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn vào danh mục đầu tư công trong giai 

đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật đầu tư công ngày 

13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án theo quy định.  

- Trường hợp số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước ít, không đủ điều kiện để 

đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Minh 

Quang tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự đầu tư xây dựng các công trình 

cấp nước nhỏ lẻ như giếng khoan, giếng đào...để sử dụng. 

2. Về ý kiến kiến nghị: “Đề nghị khắc phục sạt lở đất bờ suối thôn Nà Mè, xã 

Minh Quang”. 

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã Minh Quang trong những năm vừa qua 

do diễn biến mưa lũ phức tạp và sự thay đổi dòng chảy đã gây ra hiện tượng sạt lở 

bờ suối và hư hỏng 01 đoạn kênh làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân thôn 

Nà Mè. Sau khi đi kiểm tra thực địa suối Khuổi Cái tình hình cụ thể như sau:  

- Đoạn Tà Roóc đến Tá Chiêm có chiều dài khoảng 350m, hiện trạng bờ suối 

mọc nhiều cỏ lau, sậy, bờ suối cao từ 2-3 m, bờ suối không xuất hiện vết sạt lở mới, 

tại vị trí bờ suối sát cánh đồng Tá Chiêm có 01 đoạn kênh cũ dài khoảng 3m thuộc 

tuyến kênh Khắt Thiểu - Nà Cầu của công trình thủy lợi Tà Roóc đã bị gẫy, sạt trượt 

năm 2006, hiện nay đoạn kênh này đã được khắc phục bằng biện pháp làm kênh đất 

và điều chỉnh hướng tuyến cách bờ suối khoảng 3m để cấp nước cho các khu ruộng 

sản xuất sát với bờ suối, đồng thời theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Minh 

Quang khu vực này đã bị sạt đến nay khoảng 01 ha đất sản xuất của người dân.  

- Các vị trí khác: Bờ suối đã ổn định, không xuất hiện nguy cơ sạt lở 
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Sau khi kiểm tra xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 đã sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư và 

quy hoạch công trình Kè suối Khuổi Cái (suối Giàng), xã Minh Quang trong giai 

đoạn năm 2026-2035 với tổng chiều dài 1,5 km qua các thôn: Nà Mè, Pù Đồn. 

Đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 479/SNN-

TL ngày 25/3/2021 về việc cung cấp thông tin về tình hình sạt lở và xử lý sạt lở 

bờ sông, bờ suối báo cáo Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Ủy ban nhân dân 

tỉnh, trong đó có đề xuất kè chống sạt lở bờ suối Khuổi Cái tại thôn Nà Mè, Nà 

Khau, Bình Minh, Bản Cuống với chiều dài 2,25 km. 

Tuy nhiên, với điều kiện là một tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn, nguồn 

lực đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, suối và khắc phục 

các thiệt hại do thiên tai gây ra còn rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư là rất lớn. 

Vì vậy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Minh 

Quang, huyện Chiêm Hóa như sau: 

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, lựa chọn vị trí sạt lở nguy hiểm (đánh giá mức 
độ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân...) cần thiết phải 

đầu tư xây dựng công trình cấp bách, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hóa 

xem xét ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công 

ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Trong quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp 

với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa 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 công dân Chẩu Văn Đăng và nhân dân thôn Nà Mè, xã Minh 

Quang, huyện Chiêm Hóa. Đề nghị Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã 

Minh Quang, huyện Chiêm Hóa triển khai thực hiện những nội dung trên và thông 

báo để công dân Chẩu Văn Đăng và nhân dân thôn Nà Mè 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 Chiêm Hóa xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- UBND huyện Chiêm Hóa; (Phối hợp) 

- Phòng NN&PTNT huyện Chiêm Hóa; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT.TL Đạt, Huyền. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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