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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 1991/SKH-THKHQH 

ngày 25/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp giải quyết kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

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

1. Về ý kiến cử tri xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa: "Sớm đầu tư kinh phí 

xây dựng kè chống sạt lở dọc hai bên bờ suối Nậm Ba, xã Tân Mỹ, đoạn qua các 

thôn (Bản Giảo, Ón Cáy, Trung Sơn, Nà Nhoi, Nà Giàng). Hiện nay, việc sạt lở 

đất đã làm mất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân tại cánh 

đồng Giang Hạ của xã". 

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè bờ suối Nậm Ba qua các thôn 

Bản Giảo, Ón Cáy, Trung Sơn, Nà Nhoi, Nà Giàng xã Tân Mỹ để bảo vệ diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp của người dân đang sinh sống dọc bờ suối Nậm Ba là 

cần thiết nên công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đưa vào 

danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 trong Quy hoạch xây dựng và phát triển 

Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 và 

được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Cụ thể: “Kè 

suối Nậm Ba, xã Tân Mỹ được quy hoạch đầu tư xây dựng kè bê tông, đá xây 

trong giai đoạn 2021-2025 qua các thôn: Thôn Bản Giảo, Ón Cáy, Trung Sơn, 

Nà Nhoi, Nà Giàng với tổng chiều dài 3,8 km”. Như vậy việc đầu tư xây dựng 

công trình là cần thiết nhưng đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh chưa bố trí được kế 

hoạch vốn để đầu tư xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

xã Tân Mỹ tổ chức thực hiện kiểm tra, xác định cụ thể các vị trí xung yếu có nguy 

cơ cao bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra sạt lở nguy hiểm cần thiết đầu tư xây dựng 

kè chống sạt lở (Chiều dài, hình thức gia cố,... ước kinh phí đầu tư)  báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện Chiêm Hóa để sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch đầu tư 

xây dựng công trình theo quy định của Luật đầu tư công, lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án theo quy định. 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. 
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2. Về ý kiến cử tri xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn: “Xem xét đầu tư kinh 

phí tu sửa, nâng cấp hai tuyến mương Phai Biện Nam và Cây Gót thuộc xã 

Chân Sơn, huyện Yên Sơn, để đảm bảo việc cung cấp nước sản xuất nông nghiệp 

cho nhân dân các thôn: Đồng Giàn, Làng Là, Kim Sơn xã Chân Sơn. Cử tri 

phản ánh, phai Biện Nam được đầu tư xây dựng từ năm 1990 trong đó có 950 

mét đường ống xi phông bằng thép và 300 mét là mương đất đến nay đã xuống 

cấp không đảm bảo việc cung cấp nước cho sản xuất”. 

- Theo Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 09/4/2021 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Yên Sơn về việc báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng và kế 

hoạch tu sửa các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 

2021 như sau: 

+ Công trình đập xây Biệt Nam (theo ý kiến cử tri là Biện Nam), xã Chân 

Sơn được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1990 hiện đang cấp nước 

tưới cho 21,866ha (9,974ha lúa vụ đông xuân, 9,974ha lúa vụ mùa, 1,395ha rau 

màu vụ 3 và 0,524ha nuôi trồng thủy sản). Hiện đầu mối công trình bị mưa lũ 

năm 2019 cuốn trôi hoàn toàn, nhân dân phải đóng cọc tre và xếp bao tải đất đá để 

dâng nước vào kênh tưới; tuyến kênh dẫn nước của công trình gồm 950m đường 

ống xi phông bằng thép và 300m kênh xây đến nay đã xuống cấp không đảm bảo 

việc cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (xi phông bị thủng, rò rỉ nước 

mạnh dọc chiều dài tuyến; kênh xây bị hư hỏng hoàn toàn).  

+ Công trình phai tạm Cây Ngót (theo ý kiến cử tri là Cây Gót), xã Chân Sơn 

có chiều dài khoảng 15m, chiều cao khoảng 0,7m hiện đang cấp nước tưới cho 

10,151ha (4,883ha lúa vụ đông xuân, 4,883ha lúa vụ mùa, 0,152ha rau màu vụ 3 và 

0,233ha nuôi trồng thủy sản), do đầu mối công trình kết cấu đóng cọc tre xếp bao 

tải đất đá nên hàng năm thường xuyên bị cuốn trôi sau mỗi trận mưa lũ lớn, nhân 

dân phải mất nhiều công sức để đắp lại lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Hai công trình thủy lợi trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa vào danh 

mục đầu tư tu sửa, nâng cấp trong Quy hoạch xây dựng và phát triển Thuỷ lợi 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 

(Công trình phai Biệt Nam được quy hoạch đầu tư giai đoạn 2016 -2020; công 

trình phai Cây Ngót được quy hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025). Như vậy việc 

đầu tư xây dựng công trình là cần thiết nhưng đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh chưa  

bố trí được kế hoạch vốn để đầu tư tu sửa, nâng cấp hai công trình trên. Mặt 

khác, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp danh mục công trình thủy lợi bị hư 

hỏng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, khắc 

phục tại Văn bản số 821/SNN-TL ngày 14/5/2021 (trong đó ước kinh phí thực 

hiện tu sửa, nâng cấp công trình thuỷ lợi Biệt Nam là 1.500 triệu đồng, công 

trình thuỷ lợi Cây Ngót là 600 triệu đồng). Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân xã Chân Sơn kiểm tra xác định rõ quy mô xây dựng và ước tổng kinh 
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phí đầu tư, lập văn bản báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn để sắp 

xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch đầu tư xây dựng công trình theo quy định của 

Luật đầu tư công, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

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

ban nhân dân huyện Yên Sơn và các ngành thực hiện các công việc có liên quan. 

3. Về ý kiến Cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang: “Xem xét, sớm đầu tư 

kinh phí xây dựng 01 công trình cấp nước sạch Suông Nám, tại thôn Khuổi Phầy, 

để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân ở 7 thôn (Hồng Ba, Pắc Khoang, 

Nà Mụ, Khuổi Phày, Nà Kiếm, Bản Muông và Khâu Tràng) thường xuyên bị 

thiếu nước vào mùa khô, đặc biệt là các hộ làm dịch vụ Homestay không đủ 

nước sinh hoạt phục vụ khách du lịch”. 

Việc đề nghị đầu tư xây dựng 01 công trình cấp nước sạch Suông Nám, tại 

thôn Khuổi Phầy, để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân ở 7 thôn (Hồng 

Ba, Pắc Khoang, Nà Mụ, Khuổi Phày, Nà Kiếm, Bản Muông và Khâu Tràng) là 

phù hợp với Quy hoạch xây dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017, cụ thể Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2016-2020: “Nâng cấp mở rộng 

công trình cấp nước sinh hoạt xã Hồng Thái, xã Sinh Long, huyện Na Hang”.  

Tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên giai đoạn vừa qua Ủy ban nhân dân 

tỉnh chưa bố trí được kinh phí để đầu tư xây dựng công trình. Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Na 

Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái khảo sát nhu cầu sử dụng nước 

của các hộ dân ở các thôn kể trên, đánh giá sơ bộ về lưu lượng nước, chất lượng 

nguồn nước để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện đầu tư xây dựng công trình, sơ 

bộ xác định quy mô xây dựng và ước kinh phí thực hiện, lập văn bản báo cáo đề 

xuất Ủy ban nhân dân huyện Na Hang để sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch 

đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật đầu tư công, lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Trong quá trình thực hiện Sở Nông 

nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và 

các ngành thực hiện các công việc có liên quan. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng có ý kiến./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục Thuỷ lợi; 
- Lưu: VT,TL. (V) 
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