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Kính gửi:  

- HĐND xã Yên Phú, huyện Hàm Yên; 

- UBND xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4248/UBND-THVX ngày 

15/10/2022 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội 

khóa XV. Trong đó ý kiến cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị: “Ban Quản 

lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang sớm khắc phục đoạn Xi phông qua 

suối, đồng cây Hồng, thôn Làng Soi, hiện tại đã bị sạt lở, để đảm bảo việc cung 

cấp nước sản xuất cho người dân”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Tuyên Quang 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: Đoạn xi phông qua suối, 

đồng cây Hồng, thôn Làng Soi là công trình trên kênh thuộc hệ thống công trình 

thủy lợi Ngựa Lồng, có nhiệm vụ dẫn nước tưới cho 8,35ha/năm diện tích lúa và 

cây ăn quả của 32 hộ dân thôn Làng Soi, xã Yên Phú; đoạn xi phông trên được 

chôn ngầm qua lòng suối và dọc bờ suối Hẻ, kết cấu bằng ống thép, dài khoảng 

30m, đường kính ống 200mm; tại thời điểm kiểm tra cho thấy bờ suối tại vị trí 

chôn đoạn xi phông bị nước lũ gây sạt lở bờ suối và đất canh tác của nhân dân, làm 

thay đổi dòng chảy của đoạn suối, dẫn đến đoạn xi phông bị treo và cong, nếu 

không được khắc phục kịp thời sẽ có nguy cơ bị cuốn trôi khi xảy ra mưa lũ. 

Để đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất của nhân dân, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị: 

- Trước mắt, đề nghị HĐND và UBND xã Yên Phú chỉ đạo Ban quản lý 

công trình thủy lợi xã Yên Phú chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để tháo đoạn ống bị treo dìm xuống lòng suối, bổ 

sung, thay thế đoạn ống bị cong, làm mố trụ gia cố neo giữ đoạn xi phông (Ước 

kinh phí khoảng 30 triệu đồng), trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ 

với cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Tuyên Quang để được hướng dẫn về kỹ thuật và trình tự, thủ tục theo quy định. 

- Về lâu dài, UBND tỉnh đã có Văn bản số 140/UBND-ĐTXD ngày 

18/01/2021 đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ kinh phí ngân sách Trung 

ương để thực hiện các dự án Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

trong đó có đề xuất xây dựng Dự án kè chống sạt lở bờ suối Hẻ, xã Yên Phú, 
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huyện Hàm Yên và HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 

12/5/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang trong đó phê duyệt danh mục công trình: Dự án kè 

chống sạt lở bờ suối Hẻ, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Hiện nay Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang đang lập thủ tục 

chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án với quy mô dự kiến đầu tư xây dựng mới khoảng 

2,6km kè bảo vệ bờ suối, thời gian thực hiện từ 2021 - 2024 với tổng kinh phí 143 

tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và đang trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí kinh phí để thực hiện. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị HĐND và UBND xã Yên 

Phú, huyện Hàm Yên chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã Yên Phú thực 

hiện nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Hàm Yên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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