ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 323/SNN-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 03 tháng 3 năm 2022

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương

Kính gửi:
- UBND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương;
- HĐND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số
517/UBND-THVX ngày 23/02/2022 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó ý kiến cử tri xã Sơn
Nam, huyện Sơn Dương đề nghị: “Trong Chương trình kiên cố hóa kênh mương
bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn lắp ghép, đề nghị xem xét hỗ trợ kinh
phí xây dựng các tuyến mương nhánh tạo thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất;
Nâng cấp, sửa chữa các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn xã Sơn Nam hiện đã xuống
cấp, giảm hiệu quả sử dụng”.
Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Ý kiến, kiến nghị cử tri đề nghị: “Trong Chương trình kiên cố hóa
kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn lắp ghép, đề nghị xem
xét hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến mương nhánh tạo thuận lợi cho nhân
dân trong sản xuất”.
- Việc kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh hiện đang được triển khai
thực hiện theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, cụ thể: “Hỗ trợ 100% cấu
kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán
mác 500, gối đỡ, và chi phí vận chuyển, bốc xếp cấu kiện đến địa điểm tập kết tại
chân công trình ở các thôn, bản, tổ dân phố nơi ô tô vận chuyển cấu kiện (của đơn
vị cung ứng) có thể đi đến được để thực hiện kiên cố hóa đối với các tuyến kênh có
diện tích phục vụ tưới từ 2ha trở lên”.
- Hiện nay cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn mặt cắt Parabol cốt
sợi thép phân tán mác 500 được thiết kế định hình để thực hiện kiên cố hóa hệ
thống kênh nội đồng đối với các tuyến kênh có diện tích phục vụ tưới từ 2ha trở
lên với 02 loại mặt cắt kênh là (bxh) = (30x45)cm và (bxh) = (38x51)cm có
chiều dài 2,2m và 1,1m (trọng lượng kênh ứng với loại mặt cắt (30x45)cm dài
2,2m nặng 145kg, loại 1,1m nặng 80kg và ứng với loại mặt cắt (38x51)cm dài
2,2m nặng 157kg, loại 1,1m nặng 88kg). Để thuận lợi cho người dân lựa chọn
mặt cắt kênh phù hợp đối với từng tuyến kênh kiên cố, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã có Hướng dẫn số 1934/HD-SNN ngày 14/9/2016 hướng dẫn thiết kế
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mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công kiên cố hóa
kênh mương bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn, trong đó chỉ hướng dẫn lập hồ
sơ kiên cố hóa đối với 2 loại mặt cắt kênh phổ biến là (bxh) = (38x51)cm và
(30x45)cm để áp dụng đối với tuyến kênh phục vụ tưới từ 2 ha trở lên (trong
phạm vi bảng 1 dưới đây). Đối với các tuyến kênh nhánh có diện tích phục vụ
tưới nằm ngoài phạm vi Bảng 1, đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Sơn Nam báo cáo
Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét giải quyết theo quy định.
Bảng 1: LỰA CHỌN MẶT CẮT KÊNH ĐÚC SẴN
THEO DIỆN TÍCH TƯỚI VÀ ĐỘ DỐC ĐÁY KÊNH

TT

Độ dốc đáy kênh (i)

1

Diện tích tưới theo mặt cắt kênh (ha)
Mặt cắt kênh (38x51)cm

Mặt cắt kênh (30x45)cm

Từ 0,00 đến dưới 0,001

Từ 5,0 đến dưới 10,0

Từ 2,0 đến dưới 5,0
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Từ 0,001 đến dưới 0,002

Từ 10,0 đến dưới 15,0

Từ 5,0 đến dưới 10,0
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Từ 0,002 đến dưới 0,005

Từ 15,0 đến dưới 25,0

Từ 10,0 đến dưới 15,0
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Từ 0,005 đến dưới 0,01

Từ 25,0 đến dưới 55,0

Từ 15,0 đến dưới 25,0

2. Ý kiến, kiến nghị cử tri đề nghị: “Nâng cấp, sửa chữa các hồ, đập
thủy lợi trên địa bàn xã Sơn Nam hiện đã xuống cấp, giảm hiệu quả sử dụng”.
Hiện tại trên địa bàn xã Sơn Nam có 25 công trình thủy lợi (bao gồm 23
hồ chứa và 02 trạm bơm điện) phục vụ tưới cho 208,950ha lúa vụ xuân;
208,607ha lúa vụ mùa và 6,864 ha rau màu vụ mùa .
- Ngày 08/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết
định số 174/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy
lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó xã
Sơn Nam được quy hoạch đầu tư tu sửa, nâng cấp18 công trình thủy lợi, bao gồm:
+ Giai đoạn 2016-2020: Không quy hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp các
công trình thủy lợi.
+ Giai đoạn 2021-2025: Quy hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp 03 công
trình thủy lợi (Hồ chứa Cửa Làng, hồ chứa Trúc Long,hồ chứa Đồng Kiệm).
+ Giai đoạn 2026-2035: Quy hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp 15 công trình
thủy lợi (Hồ chứa Rộc Nhội, hồ chứa Đồng Kinh, hồ chứa Làng Nàng, hồ chứa
Khoan Lư, Trạm bơm Thanh Thất, hồ chứa Thanh Thất, hồ chứa Ông Phong, hồ
chứa Hú Cóc, hồ chứa Suối Cộc Ao Xanh, trạm bơm Thác Nóng, hồ chứa Cơ Giới,
hồ chứa Cây Cọ, hồ chứa Đình Bà, hồ chứa Đồng Hán, hồ chứa Đồng Gấu).
- Trong giai đoạn từ năm 2016 đến thời điểm tháng 12/2021, toàn xã Sơn Nam
đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bố trí lồng ghép các nguồn vốn để đầu
tu sửa, nâng cấp hoàn thành đưa vào sử dụng 03 công trình thủy lợi, bao gồm:

3
+ Hồ chứa Suối Cộc Ao Xanh và Làng Nàng bằng nguồn vốn khắc phục
hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2016-2017 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao
tại Quyết định số 7751/QĐ-UBND ngày 06/7/2018.
+ Trạm bơm Thanh Thất bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi để thực hiện sửa chữa các công trình thiết yếu, cấp bách đợt 1
năm 2019 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 184/QĐ-UBND
ngày 08/3/2019 và nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021.
- Đối với các công trình hư hỏng, xuống cấp khác:
+ Về trước mắt: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Sơn Nam phối hợp với Ban
quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý
CTTL xã Sơn Nam trong công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi, đặc
biệt là việc kiểm tra, đánh giá nguồn nước, tổ chức tu sửa, khắc phục tạm thời
công trình hư hỏng thường xuyên, phát dọn cây bụi, cỏ dại và nạo vét bùn đất bồi
lắng của toàn bộ các công trình thủy lợi, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp đạt hiệu quả. Trường hợp nếu nguồn nước hạn chế, đề nghị báo
cáo Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo chuyển đổi sang trồng cây trồng
cạn đối với diện tích có khả năng thiếu nước.
+ Về lâu dài: Để đảm bảo các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Sơn Nam
an toàn, phát huy hiệu quả cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 81/SNN-TL ngày 18/01/2022 về việc
báo cáo kết quả kiểm tra công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2021, trong đó
tham mưu đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí sửa chữa, nâng cấp 01 công trình
hư hỏng, xuống cấp (hồ Đồng Gấu) bằng nguồn vốn hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi năm 2022, đồng thời chỉ đạo bố trí lồng ghép các nguồn vốn
hợp pháp khác để tu sửa, nâng cấp 07 công trình hư hỏng, xuống cấp khác (Hồ
chứa Cửa Làng, hồ chứa Trúc Long, hồ chứa Hú Cóc, hồ chứa Đồng Kiệm , hồ
chứa Đình Bà, hồ chứa Đồng Hán, hồ chứa Rộc Nhội). Sau khi có ý kiến chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo quy định.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương
của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã
Sơn Nam triển khai thực hiện và thông báo để cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh; (Báo cáo)
- UBND huyện Sơn Dương;
- Phòng KH-TC Sở;
- Lưu VT,TL (Bình)
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Nguyễn Công Hàm
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