
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 2135/SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử  

tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Tuyên Quang, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

   
  Kính gửi:   

 
- Ủy ban nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang; 

- Hội đồng nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang. 

 

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 4248/UBND-THVX ngày 15/10/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Trong đó ý kiến cử tri xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang đề nghị: “Nghiên cứu, khảo sát, sớm đầu tư xây dựng công 

trình nước sạch sinh hoạt và hồ chứa nước tưới tiêu cho xã Khâu Tinh, để 

đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho người dân”. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang. Ngày 

27/10/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Thủy lợi 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra thực địa theo ý kiến, kiến nghị 

của cử tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang. Trên cơ sở kiểm tra thực trạng các 

công trình nước sạch nông thôn và các công trình thủy lợi  địa bàn xã (Có biên 

bản làm việc kèm theo), Kết quả kiểm tra xác minh cụ thể như sau: 

1. Hiện trạng thực tế khu vực đề nghị đầu tư xây dựng công trình. 

1.1. Hiện trạng các công trình nước sạch nông thôn: Trên địa bàn xã 

Khâu Tinh hiện có 04 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn do Uỷ 

ban nhân dân xã Khâu Tinh tổ chức quản lý, vận hành. Trong đó:  

- 01 công trình hoạt động bền vững cấp nước cho 19 hộ: Công trình cấp nước 

sinh hoạt tập trung thôn Vân Luồng đang hoạt động cung cấp nước bình thường, công 

trình chưa xây dựng được giá nước và thực hiện thu tiền sử dụng nước từ công trình. 

- 02 công trình hoạt động tương đối bền vững cấp nước cho 199 hộ, trong 

đó: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Phiêng Lủng cấp nước cho 127 

hộ; Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Khâu Tinh và khu trung tâm xã 

cấp nước cho 72 hộ. Tại thời điểm kiểm tra các công trình đang hoạt động cung 

cấp nước bình thường, các công trình chưa xây dựng được giá nước và thực hiện 

thu tiền sử dụng nước từ công trình. 

- 01 công trình không hoạt động thuộc danh mục đề nghị thanh lý, hủy bỏ: 

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Tát Kẻ. 
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1.2. Hiện trạng các công trình thuỷ lợi: Trên địa bàn xã Khâu Tinh hiện 

có 16 công trình thuỷ lợi thuộc danh mục hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, công ích thuỷ 

lợi phục vụ tưới cho 107,31 ha (trong đó: 88,31 ha lúa, 18 ha rau màu và 01 ha 

nuôi trồng thuỷ sản). Qua theo dõi và báo cáo của UBND xã Khâu Tinh, huyện 

Na Hang các công trình thủy lợi hiện nay chỉ đảm bảo cấp nước phục vụ sản 

xuất vụ mùa cho nhân dân trên địa bàn xã (vụ xuân không có nguồn nước để 

cấp nước phục vụ sản xuất). Vì vậy nhu cầu được đầu tư xây dựng công trình 

trữ nước để phục vụ sản xuất, đặc biệt là vụ xuân hàng năm là cần thiết. 

2. Sau khi kiểm tra xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn có ý kiến như sau: 

2.1. Việc đề nghị nghiên cứu, khảo sát sớm đầu tư xây dựng công 

trình cấp nước để đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. 

Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na 

Hang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong vùng. Ngày 

14/10/2022, UBND huyện Na Hang đã có Tờ trình số 234/TTr-UBND về việc 

đề nghị thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt gắn với 

phát triển nông nghiệp bền vững xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang. Trong đó: Cấp nước cho khoảng 250 hộ dân và các cơ quan trường học, 

trạm y tế xã.., Dự kiến tổng mức đầu tư: 9,9 tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ của 

Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương năm 2022; Thời gian thực hiện 

từ năm 2022-2023.  

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4289/UBND-ĐTXD 

ngày 18/10/2022 trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt gắn với phát triển nông nghiệp bền vững xã 

Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đảm bảo chặt chẽ, đúng quy 

định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và các 

ngành thực hiện các công việc có liên quan để dự án “Cấp nước sinh hoạt gắn 

với phát triển nông nghiệp bền vững xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang” được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

2.2. Việc đề nghị nghiên cứu, khảo sát sớm đầu tư xây dựng hồ chứa 

nước tưới tiêu để đảm bảo việc cung cấp nước sản xuất cho người dân của 

cử tri xã Khâu Tinh là chính đáng, tuy nhiên: 

Qua khảo sát thực tế nhận thấy xã Khâu Tinh là xã vùng núi cao rất khan 

hiếm về nguồn nước chủ yếu là tận dụng các mỏ nước tự nhiên và một số khe lạch 

nhỏ để sử dụng cấp nước cấp nước sinh hoạt và kết hợp cấp nước phục vụ sản 

xuất nhưng cũng chỉ đảm bảo cho vụ mùa như đã đánh giá ở phần trên. Trên cơ 
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sở kiểm tra thực tế vị trí đề nghị xây dựng hồ chứa tại thôn Khâu Tinh Luông 

nhận thấy: nền địa chất có hiện tượng thấm mất nước, không đảm bảo yêu cầu 

tích nước; về địa hình không tạo được lòng hồ để trữ nước. Vì vậy việc đề nghị 

đầu tư xây dựng hồ chứa nước tưới tiêu theo kiến nghị của cử tri là không thực 

hiện được vì không có tính khả thi về kỹ thuật và không hiệu quả về kinh tế.  

2.3. Kiến nghị. 

Để giải quyết khó khăn trong việc cung cấp nước sinh hoạt và nước phục 

vụ sản xuất cho người dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến kiến nghị như sau: 

- Để duy trì hoạt động hiệu quả, không để công trình bị hư hỏng, xuống cấp 

đối với các công trình: Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Vân Luồng; Cấp nước 

sinh hoạt tập trung thôn Phiêng Lủng; Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Khâu 

Tinh và khu trung tâm xã, đề nghị UBND huyện Na Hang chỉ đạo UBND xã Khâu 

Tinh tổ chức triển khai xây dựng phương án giá nước theo quy định tại Thông tư 

số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính và thực hiện thu tiền sử 

dụng nước; Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện 

Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn ban hành tại 

Quyết định số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06/6/2019 của Tổng cục Thủy lợi trình cấp 

có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

- Để bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tưới cho cây trồng cạn đề 

nghị Ủy ban nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang triển khai khảo sát đề xuất 

phương án xây dựng hồ treo tại các vị trí phù hợp (Tạo dung tích trữ nước kết 

cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép) để có nguồn nước tưới bổ sung cùng kết hợp 

các biện pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trong khu vực. 

Trong quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục 

phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét về mặt kỹ thuật và giải 

pháp thực hiện. 

- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án Tái cơ cấu lại ngành 

Nông nghiệp với phương châm theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm 

bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Vì vậy đề nghị UBND xã Khâu 

Tinh cần nghiên cứu xem xét lựa chọn một số loại cây trồng cạn phù hợp với 

điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng phương án, kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng 

hóa theo chuỗi liên kết, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn 

với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đồng thời tuyên truyền phổ 

biến đến nhân dân để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị 
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quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang để phát triển sản xuất.  

 Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri xã Khâu Tinh 

huyện Na Hang của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị của Ủy 

ban nhân dân huyện Na Hang, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã 

Khâu Tinh, huyện Na Hang tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trên 

và thông báo để cử tri được biết./.                                                                                                                                              

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- UBND huyện Na Hang; (phối hợp) 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; 

- Ban quản lý khai thác CCTL Tuyên Quang;  

- Lưu: VT,TL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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