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V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
xã Tân Long, huyện Yên Sơn

Kính gửi: - UBND huyện Yên Sơn;
- UBND xã Tân Long, huyện Yên Sơn;
- HĐND xã Tân Long, huyện Yên Sơn.
Thực hiện Văn bản số 856/UBND-THVX ngày 18/3/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp
thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, trong đó ý kiến cử tri xã Tân Long,
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đề nghị “Đầu tư xây dựng tuyến mương
chung nối 2 xã Tân Long -Tân Tiến để phục vụ sản xuất”
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Thuỷ lợi phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực tế ý kiến của cử tri. Kết quả
kiểm tra, xác minh cụ thể như sau:
Qua kiểm tra thực tế nội dung cử tri đang đề nghị là tuyến kênh chính của
công trình thủy lợi đập Tân Tiến do Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã Tân Tiến
và xã Tân Long quản lý, khai thác và bảo vệ. Tuyến kênh có nhiệm vụ đảm bảo
cung cấp nước tưới cho 20,4246 ha đất trồng lúa và 2,4537 ha thuỷ sản, ngoài ra
còn hỗ trợ tưới cho 34,3935 ha đất trồng lúa của trạm bơm điện xóm 2, xã Tân
Long. Tuyến kênh có tổng chiều dài 6.650,0m (BQLCTTL xã Tân Tiến quản lý
2.200,0 m kênh bê tông và xây gạch đá; BQLCTTL xã Tân Long quản lý
4.450,0m kênh, trong đó: 4275m kênh bê tông, kênh xây gạch đá, kênh đúc sẵn
mặt cắt parabol và 175m kênh đất). Năm 2016 và 2021 Ban quản lý khai thác
công trình thuỷ lợi Tuyên Quang đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp 755m kênh chính
của công trình thủy lợi đập Tân Tiến. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy đoạn kênh
kết cấu xây bằng đá hộc và gạch có nhiều vị trí bị hư hỏng, xuống cấp (lớp vữa
trát bị bong tróc; mạch vữa xây bị phong hóa) dẫn đến rò rỉ, thất thoát nước,
nhiều đoạn kênh bị thấp, nước chảy tràn bờ, chưa bố trí được kinh phí để sửa
chữa, nâng cấp.
Như vậy, ý kiến của cử tri xã Tân Long là chính đáng. Để đảm bảo cung
cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có ý kiến như sau:
- Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Chỉ đạo Ban quản
lý công trình thuỷ lợi xã Tân Tiến và Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã Tân
Long theo phạm vi quản lý thực hiện điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, vận hành
hiệu quả trạm bơm điện xóm 2; chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 để sửa chữa, khắc phục bằng biện

pháp cơi thành kênh các vị trí bị tràn nước; trát lại thành kênh và láng lại đáy
kênh các vị trí bị rò rỉ để đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.
- Về lâu dài, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Long xây dựng kế hoạch đầu
tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh chính của công trình thủy lợi đập
Tân Tiến báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn xem xét, sắp xếp thứ tự ưu
tiên để đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Đầu tư công.
- Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo
chức năng nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và
các ngành xem xét lồng ghép các nguồn vốn để giải quyết theo thẩm quyền.
Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn,
tỉnh Tuyên Quang của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Ủy ban
nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo thực hiện; Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân
dân xã Tân Long triển khai thực hiện và thông báo để cử tri được biết./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh; (báo cáo)
- Như trên;
- Phòng KH-TC Sở;
- BQL khai thác CTTLTQ;
- Lưu: VT, TL.
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