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Thực hiện văn bản số 5484/UBND-THVX ngày 27/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó ý kiến 

của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đề nghị: Kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến 

độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã (do Trung tâm Nước sạch - Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng) để bàn giao đưa vào sử dụng và chỉ 

đạo khắc phục những ảnh hưởng trong quá trình thi công công trình. Cử tri phản 

ánh công trình đã được thi công trong 3 năm nhưng chưa được đưa vào sử dụng; 

quá trình lắp đặt đường ống nước đã ảnh hưởng đến một số đoạn đường bê tông. 

Sau khi kiểm tra, xem xét ý kiến của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau: 

Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đã được 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2020, trong đó giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư 

xây dựng công trình với quy mô cấp nước sinh hoạt cho 720 hộ gia đình và các cơ 

quan, trường học trên địa bàn xã với tổng mức đầu tư là 11.458,2 triệu đồng. Trong 

quá trình triển khai thi công xây dựng công trình bị chậm tiến độ, nguyên nhân 

chủ yếu được xác định cụ thể như sau: 

1. Nguyên nhân khách quan 

- Trình tự thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng còn kéo dài 

mất nhiều thời gian. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ triển 

khai đầu tư xây dựng công trình. 

 2. Nguyên nhân chủ quan 

- Nhà thầu thi công xây dựng chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc 

thiết bị để triển khai thực hiện.  

- Trong quá trình thực hiện Nhà thầu có thuê mướn nhân công lao động tại 

địa phương để thực hiện một số công việc như đào lấp đất hệ thống tuyến ống, 
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vận chuyển vật tư vật liệu... tuy nhiên nhà thầu chưa thanh toán đầy đủ đứt điểm 

tiền thuê nhân công cho người dân, dẫn đến công trình chậm tiến độ, Trung tâm 

Nước sạch và VSMT nông thôn (Chủ đầu tư xây dựng công trình) đã nhiều lần tổ 

chức làm việc để đôn đốc các nhà thầu khắc phục các tồn tại nêu trên, đẩy nhanh 

tiến độ thi công xây dựng nhưng vẫn chưa giải quyết được dứt điểm.  

Để khắc phục, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch 

và VSMT nông thôn phối hợp với các Nhà thầu liên quan có giải pháp, kế hoạch 

cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại trong quá trình thi công xây dựng 

công trình. Đến nay, công trình đã thi công xây dựng hoàn thành, Trung tâm 

Nước sạch và VSMT nông thôn đang tổ chức vận hành chạy thử để hiệu chỉnh các 

thông số kỹ thuật của toàn bộ công trình. Dự kiến công trình sẽ chính thức được 

bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 02/2023 để cấp nước phục vụ nhân dân. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Nhân Mục, huyện 

Hàm Yên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị HĐND và UBND 

xã Nhân Mục thông báo để cử tri được biết./. 
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