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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

Số:           /SNN-KH 

 

Tuyên Quang, ngày       tháng 02 năm 2023 

V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, 

HĐND tỉnh khóa XIX. 

 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5484/UBND-THVX 

ngày 27/12/2022 về việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

I. Tình hình và nội dung kiến nghị của cử tri  

1. Số kiến nghị cử tri được giao giải quyết: 09 kiến nghị.  

2. Nội dung kiến nghị chủ yếu của cử tri: Kiến nghị về chính sách lâm nghiệp 

02 kiến nghị; kiến nghị về đầu tư hạ tầng thủy lợi, nước sạch nông thôn, kè chống sạt 

lở bờ sông, bờ suối 07 kiến nghị. 

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai giải quyết các kiến nghị cử tri. 

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết các kiến nghị của cử 

tri, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh các kiến nghị của cử tri tại Văn bản số 2598/SNN-

KH ngày 29/12/2022; trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của các đơn vị trực thuộc, Sở 

Nông nghiệp và PTNT có văn bản giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi HĐND, UBND 

các xã, thị trấn nơi có cử tri kiến nghị, đồng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT luôn đảm bảo 

chính xác, hiệu quả, thực tế, không trả lời chung chung; giao cho bộ phận Kế hoạch - 

Tài chính của Sở tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ giải quyết theo đề nghị của cử tri.  

II. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri  

1. Số kiến nghị đã giải quyết, trả lời xong dứt điểm: 03 kiến nghị. 

2. Số kiến nghị đã giải quyết, trả lời nhưng chưa xong do khó khăn về nguồn lực, 

cơ chế chính sách: 05 kiến nghị. 

3. Số kiến nghị đang tiếp tục xem xét giải quyết và đã có lộ trình giải quyết: 01 

kiến nghị. 

4. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri:  

Mặc dù các ý kiến, kiến nghị của cử trì đều được kiểm tra và có văn bản giải 

quyết. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị đầu tư công 

công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn, kè chống sạt lở các đoạn sông, suối, nhưng do 

khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên chưa thể đáp ứng ngay nguyện vọng của nhân dân. 

(Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 
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III. Kiến nghị, đề xuất  

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị: Tiếp tục công khai trên các phương trên thông tin đại chúng đối với việc giải quyết 

kiến nghị của cử tri để người dân giám sát; qua đó không kiến nghị những vấn đề mà ở 

địa phương khác đã kiến nghị và đã được giải quyết. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./. 

 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; (tổng hợp) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KH-TC (K06b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
 

 

 



BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

(Kèm theo Văn bản số            /SNN-KH ngày      /02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)  

STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

1 

Cử tri xã Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên đề nghị: Xem xét, chỉ 

đạo thực hiện việc chi trả tiền 

khoán bảo vệ rừng của 6 tháng 

cuối năm 2021 (từ ngày 

01/7/2021 đến hết ngày 

31/12/2021) cho người dân tại 

04 thôn: Ngõa, Thài Khao, Nắc 

Con 1, Nắc Con 2 và trả lời cho 

Nhân dân biết: Việc thanh toán 

tiền khoán bảo vệ rừng theo 

quy định của Trung ương và 

của tỉnh từ năm 2022 được thực 

hiện như thế nào? 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Yên 

Lâm, huyện Hàm Yên tại Văn bản số 30/SNN-KL ngày 

09/01/2023 như sau: 

1. Đối với tiền khoán bảo vệ rừng năm 2021: Tiền 

khoán bảo vệ rừng của các thôn trên địa bàn xã Yên Lâm 

huyện Hàm Yên năm 2021 thuộc đối tượng áp dụng tại Tiểu 

dự án 1, Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong quá trình triển 

khai thực hiện chính sách, ngay từ năm 2021, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã có các văn bản đề nghị Tổng cục Lâm 

nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ban Dân tộc tỉnh tổng 

hợp gửi Ủy Ban Dân tộc cấp kinh phí thực hiện từ năm 

2021. Tuy nhiên, đến nay Trung ương chỉ giao kinh phí thực 

hiện Chương trình năm 2022, không có kinh phí chi trả cho 

khối lượng đã thực hiện năm 2021.  

2. Việc thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng theo quy 

định của Trung ương và của tỉnh từ năm 2022 được thực 

hiện như thế nào?: 

Về thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng năm 2022 và 

các năm tiếp theo được thực hiện như sau: Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao dự toán cho Ủy ban nhân cấp dân huyện, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện giao dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp 

Đã trả lời 

và giải 

quyết 

xong dứt 

điểm 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

xã. Kết thúc năm kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 

nghiệm thu, thanh toán tiền hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng 

cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán 

theo giá trị của hợp đồng đã ký kết. 

2 

Cử tri xã Kim Phú, thành 

phố Tuyên Quang: Đề nghị rà 

soát lại việc quy hoạch rừng 

phòng hộ thôn 24 giáp thôn 25, 

hiện một số diện tích rừng sản 

xuất bên trên, rừng phòng hộ 

bên dưới. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Kim Phú, 

thành phố Tuyên Quang tại Văn bản số 125/SNN-KL ngày 

19/01/2023 như sau: 

Căn cứ bản đồ điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết 

định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016; Bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Tuyên 

Quang kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 

20/5/2021 và kết quả kiểm tra thực tế thì vị trí, ranh giới cử 

tri có ý kiến đều được quy hoạch chức năng rừng sản xuất. 

Như vậy, việc đề nghị rà soát lại quy hoạch rừng phòng hộ 

thôn 24 giáp thôn 25, hiện một số diện tích rừng sản xuất 

bên trên, rừng phòng hộ bên dưới của cử tri có ý kiến là 

không có cơ sở để rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng tại xã 

Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. 

Đã trả lời 

và giải 

quyết 

xong dứt 

điểm 

  

3 

Cử tri xã Sinh Long, 

huyện Na Hang đề nghị: Xem 

xét sửa đổi Văn bản số 

1735/SNN- TL ngày 07/9/2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo đúng tinh 

thần Nghị quyết số 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Sinh 

Long, huyện Na Hang tại Văn bản số 169/SNN-TL ngày 

07/02/2023 như sau: 

- Tại mục 3 Văn bản số 1735/SNN-TL Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã gửi đơn giá trúng thầu cấu kiện chi tiết 

đến trung tâm các xã, phường, thị trấn đề nghị Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn Uỷ ban 

Đã trả lời 

và giải 

quyết 

xong dứt 

điểm 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

09/2020/NQ-HĐND ngày 

15/12/2020 của HĐND tỉnh về 

Quy định mức hỗ trợ kiên cố 

hóa kênh mương trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2021- 2025. Cụ thể: Tại điểm b 

khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 

09/2020/NQHĐND quy định: 

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 kênh mương. Tuy 

nhiên, tại mục 3 Văn bản số 

1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc hoàn 

thiện hồ sơ kiên cố hóa kênh 

mương năm 2022 hướng dẫn 

đơn giá quyết toán phần thi 

công lắp đặt cấu kiện thanh 

toán giá và chi phí vận chuyển 

nhân dân các xã, phường, thị trấn hoàn thiện hồ sơ các công 

trình kênh mương đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 

theo kế hoạch kiên cố hóa kênh mương Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao năm 2022. Trong đó đơn giá trúng thầu cấu kiện 

do Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp là đơn giá tính bình 

quân tại trung tâm các xã, phường, thị trấn (do có công 

trình vị trí chưa đến trung tâm xã, có công trình vị trí đi 

qua trung tâm xã), làm cơ sở để xác định giá trị gói thầu 

trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Do vậy tại Phần 

2, Điều 3, Khoản 2 Hợp đồng số 01/2022/HĐKT-KMTL 

ngày 22/8/2022 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với nhà thầu 

cung ứng cấu kiện đã thỏa thuận về địa điểm giao, nhận cấu 

kiện cụ thể: “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; Trường hợp đường vận chuyển phức tạp xe ô tô 

của đơn vị cung ứng không thể vận chuyển cấu kiện đến địa 

điểm tập kết tại chân công trình thì tập kết tại trung tâm các 

xã, phường, thị trấn nơi đăng ký cấu kiện của 07 huyện: Lâm 

Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương 

và thành phố Tuyên Quang”. Thực tế nhà thầu đã thực hiện 

đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết là cung ứng cấu kiện 

đến 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, 

một số ít công trình do địa hình đường vận chuyển xe ô tô 

của đơn vị cung ứng không thể vận chuyển cấu kiện đến địa 

điểm tập kết tại chân công trình nên chỉ có thể vận chuyển 

cấu kiện đến trung tâm xã hoặc những vị trí có thể tập kết 

cấu kiện gần công trình nhất ở những nơi ô tô của đơn vị 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

cấu kiện đến trung tâm các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh. Trong thực tế đơn vị cung 

ứng cũng chỉ vận chuyển cấu 

kiện đến trung tâm xã, các thôn 

phải tự vận chuyển cấu kiện từ 

trung tâm xã đến công trình, 

khó khăn trong việc vận 

chuyển từ xã đến chân công 

trình, nhất là địa bàn xa trung 

tâm xã. 

cung ứng đến được, sau đó các thôn có công trình xây dựng 

có trách nhiệm tự vận chuyển cấu kiện đến địa điểm thực 

hiện kiên cố kênh mương. 

 - Việc hoàn thiện phê duyệt quyết toán phần chi phí 

nhân dân đóng góp để thi công lắp đặt cấu kiện kênh bê 

tông thành mỏng đúc sẵn phải căn cứ vào số lượng cấu kiện 

kênh được nghiệm thu đưa vào sử dụng lắp đặt tại công 

trình và đơn giá trúng thầu cấu kiện để xác định giá trị công 

trình hoàn thành làm cơ sở bàn giao cho Ban quản lý CTTL 

cấp xã tiếp nhận quản lý, khai thác và bảo vệ, đồng thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổng hợp báo 

cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. Trong đó đã 

hướng dẫn quyết toán phần nhân dân đóng góp để thi công 

lắp đặt cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn bao gồm: 

Chi phí vận chuyển cấu kiện từ trung tâm xã hoặc những vị 

trí tập kết cấu kiện gần công trình nhất ở những nơi ô tô của 

đơn vị cung ứng đến được địa điểm lắp đặt kênh mương; 

chi phí tạo mặt bằng để lắp đặt tuyến kênh; chi phí lắp đặt 

cấu kiện; chi phí đắp mang kênh; chi phí mua xi măng + cát 

chít mạch khớp nối .... 

4 

Cử tri xã Minh Quang, 

huyện Lâm Bình đề nghị: Xem 

xét đầu tư kinh phí xây dựng kè 

tại khu vực bờ suối Nặm Giàng 

với chiều dài khoảng hơn 3.000 

m. Cử tri phản ánh do mưa lũ 

nhiều làm khu vực dọc theo bờ 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Minh 

Quang, huyện Lâm Bình tại Văn bản số 57/SNN-TL ngày 

11/01/2023 như sau: 

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè bờ suối 

Nặm Giàng để bảo vệ diện tích đất sản xuất của nhân dân là 

cần thiết, phù hợp với danh mục đầu tư công trình đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 

 
Chưa giải 

quyết dứt 

điểm: Do khó 

khăn về vốn 

nên chưa được 

đầu tư 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

suối Nặm Giàng bị sạt lở vào 

ruộng lúa của các hộ dân tại các 

thôn Bản Cuống, Nà Mè, Nà 

Giàng, Noong Phường, Nà 

Tơớng và Bình Minh, gây ảnh 

hưởng đến diện tích và năng 

suất canh tác. 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây 

dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2016-2025, định hướng đến năm 2035, cụ thể: “Kè suối 

Khuổi Cái (suối Nặm Giàng), xã Minh Quang trong giai 

đoạn năm 2026-2035 với tổng chiều dài 1,5 km qua các thôn: 

Nà Mè, Pù Đồn”. Tuy nhiên, với điều kiện là một tỉnh miền 

núi còn rất nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư xây dựng các 

công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, suối và khắc phục 

các thiệt hại do thiên tai gây ra còn rất hạn chế, trong khi nhu 

cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Vì vậy Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Minh Quang: 

- Tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương thực 

hiện các biện pháp xử lý tạm thời: đóng cọc tre, đắp bao tải 

đất, đắp đất… để xử lý các vị trí sạt lở và khơi thông bãi bồi 

tại thôn Bản Cuống để hướng dòng chảy về lòng suối cũ, 

nhằm hạn chế tác động của dòng chảy khi có mưa lũ xảy ra. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các vị trí có nguy 

cơ sạt lở trên suối Nặm Giàng thuộc địa bàn xã quản lý, 

trường hợp phát sinh sạt lở nguy hiểm, cần thiết ưu tiên đầu 

tư xây dựng kè chống sạt lở (Chiều dài, hình thức gia cố,... 

ước kinh phí đầu tư) lập văn bản, báo cáo Uỷ ban nhân dân 

huyện Lâm Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang xem xét: Bổ sung công trình kè chống sạt lở bờ suối 

Nặm Giàng vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật 

đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; lập báo cáo đề xuất 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

5 

Cử tri xã Kim Quan, 

huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư 

xây kè tuyến bờ sông bị sạt lở 

(từ khu Nà Lơi, thôn Khuôn 

Điển đến vực Hút, thôn Làng 

Hản). Cử tri phản ánh hiện nay 

tình trạng sạt lở nghiêm trọng, 

trong đó tuyến dọc bờ sông 

phía thôn Làng Hản đã bị sạt lở 

vào đến đường huyện, rất nguy 

hiểm gây mất an toàn giao 

thông. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Kim 

Quan, huyện Yên Sơn tại Văn bản số 88/SNN-TL ngày 

13/01/2023 như sau: 

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè để bảo vệ 

diện tích đất sản xuất của nhân dân là cần thiết, phù hợp với 

danh mục đầu tư công trình đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch xây 

dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2016-2025, định hướng đến năm 2035, cụ thể: “Kè sông 

Phó Đáy thôn Kim Thu Ngà, xã Kim Quan trong giai đoạn 

năm 2021 - 2025; Kè sông Phó Đáy các thôn Làng Nhà, 

Làng Hản, Khuôn Hẻ trong giai đoạn 2026 -2035”. Tuy 

nhiên, với điều kiện là một tỉnh miền núi còn rất nhiều khó 

khăn, nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phòng, 

chống sạt lở bờ sông, suối và khắc phục các thiệt hại do 

thiên tai gây ra còn rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư 

trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Vì vậy Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề nghị: 

a) Uỷ ban nhân dân xã Kim Quan: 

- Tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương thực 

hiện các biện pháp: Rào chắn, lập biển cảnh báo 02 điểm sạt 

lở nguy hiểm tại tuyến đường huyện nối từ đường ĐT 185 

đi phân khu Nguyễn Huệ để đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện tham gia giao thông qua đoạn sạt lở nêu trên. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các vị trí sạt lở 

 

Chưa giải 

quyết dứt 

điểm: Do khó 

khăn về vốn 

nên chưa được 

đầu tư 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

sông Phó Đáy, suối Hẻ thuộc địa bàn xã quản lý, trường hợp 

phát sinh sạt lở nguy hiểm, cần thiết ưu tiên đầu tư xây 

dựng kè chống sạt lở (Chiều dài, hình thức gia cố,... ước 

kinh phí đầu tư) lập văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân 

huyện Yên Sơn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

xem xét: Bổ sung công trình kè chống sạt lở bờ sông Phó 

Đáy, suối Hẻ vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 

2021-2025 theo quy định của Luật đầu tư công ngày 

13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án theo quy định. 

b) Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Chỉ đạo đơn vị 

quản lý đường giao thông trực thuộc huyện khẩn trương có 

biện pháp khắc phục 02 điểm sạt lở taluy âm của tuyến 

đường huyện nối từ ĐT 185 đi phân khu Nguyễn Huệ; xem 

xét nâng cấp, bổ sung cống thoát nước qua đường để tiêu 

thoát nước khi có mưa, lũ xảy ra, đảm bảo an toàn cho tuyến 

đường và giao thông đi lại của người dân. 

6 

Cử tri xã Phúc Ninh, 

huyện Yên Sơn đề nghị: Có 

phương án hỗ trợ kinh phí làm 

giếng khoan cho 86 hộ dân thôn 

Quang Thắng (tại khu vực hạ lưu 

sông Lô) chịu ảnh hưởng của 

công trình Nhà máy thủy điện 

sông Lô 8B để đảm bảo nguồn 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Phúc 

Ninh, huyện Yên Sơn tại Văn bản số 183/SNN-TL ngày 

08/02/2023 như sau: 

1. Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt:  

- Thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 

nằm tại vị trí khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện sông Lô 

8B, hiện có khoảng 114 hộ dân hiện đang sinh sống trên địa 

 
Chưa giải 

quyết dứt 

điểm: Do khó 

khăn về vốn 

nên chưa được 

đầu tư 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

nước sinh hoạt trong mùa khô. bàn, các hộ dân trong thôn hiện đang sử dụng nước sinh 

hoạt từ các giếng đào, giếng khoan do hộ gia đình tự xây 

dựng. Theo phản ánh của người dân, các hộ gia đình trong 

thôn đang sử dụng nước từ các giếng đào để sử dụng phục 

vụ sinh hoạt bình thường những năm gần đây kể từ khi nhà 

máy Thủy điện sông Lô 8B được xây dựng hoàn thành đưa 

vào sử dụng dẫn đến các giếng đào của các hộ dân bị mất 

nguồn nước ngầm (lưu lượng tại các giếng rất ít hoặc đã bị 

cạn kiệt) không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước phục 

vụ sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào mùa khô. 

- Để xác định nguyên nhân dẫn đến việc giếng đào 

của các hộ dân bị cạn kiệt và giải quyết nhu cầu nước sinh 

hoạt của nhân dân thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh, huyện 

Yên Sơn, ngày 18/7/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có 

Văn bản số 1351/SNN-TL gửi UBND huyện Yên Sơn, trong 

đó: “…., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

UBND huyện Yên Sơn tổ chức mời các Sở, Ban, Ngành liên 

quan phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân thiếu nước 

và giải pháp khắc phục. Trong quá trình triển khai, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp thực 

hiện”. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn 

chưa triển khai thực hiện theo nội dung đề nghị nêu trên, 

chưa xác định được nguyên nhân, số hộ, số khẩu cụ thể bị 

thiếu nước và giải pháp cấp nước cho nhân dân. 

2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra nhận thấy ý kiến, kiến 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

nghị của cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn như trên là 

cần thiết phải xem xét giải quyết. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề nghị: 

a) Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh: 

- Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tăng chiều 

sâu của các giếng đào hiện có, sử dụng các bể chứa, lu chứa 

và các biện pháp tích trữ nước phù hợp, sử dụng tiết kiệm 

nguồn nước hiện có đảm bảo hiệu quả nhất là trong mùa khô. 

- Thực hiện điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng tình 

hình thiếu nước, lập danh sách đăng ký nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt và cam kết trả tiền nước theo quy định của 

nhân dân trên địa bàn thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh (số 

hộ, số khẩu, mức độ thiếu nước…) dự kiến phương án cấp 

nước, quy mô đầu tư xây dựng (sử dụng nước ngầm, nước 

mặt: sông, suối, khe lạch), ước kinh phí thực hiện báo cáo, 

đề xuất với UBND huyện Yên Sơn xem xét giải quyết, hoàn 

thành trước tháng 2 năm 2023. 

b) Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Chủ trì, phối hợp 

với các Sở, Ban, Ngành liên quan triển khai thực hiện theo 

nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 

số 1351/SNN-TL ngày 18/7/2022, trong đó: 

- Trường hợp xác định nguyên nhân gây thiếu nước 

sinh hoạt do ảnh hưởng hoạt động của dự án nhà máy Thuỷ 

điện Sông Lô 8B, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

- Trường hợp do nguyên nhân khác hoặc không xác 

định được nguyên nhân thì căn cứ kiến nghị đề xuất của Ủy 

ban nhân dân xã Phúc Ninh trên cơ sở thực hiện điều tra, 

khảo sát mức độ cần thiết và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt 

của nhân dân trên địa bàn thôn Quang Thắng để xem xét giải 

quyết theo thẩm quyền: 

+ Nếu số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước ít không đủ 

điều kiện để đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung thì 

chỉ đạo UBND xã Phúc Ninh tổ chức tuyên truyền vận động 

nhân dân tự đầu tư xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ như 

khoan giếng mới hoặc đào tăng chiều sâu giếng hiện có để 

đảm bảo nguồn nước sử dụng cho hộ gia đình và có trách 

nhiệm xem xét hỗ trợ kinh phí đối với các hộ thực sự khó 

khăn về nguồn nước. 

+ Nếu số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước nhiều thì 

xem xét bố trí kinh phí từ ngân sách của huyện để đầu tư xây 

dựng công trình cấp nước tập trung phục vụ nhân dân. 

Trường hợp kinh phí thực hiện vượt quá khả năng ngân sách 

của huyện Yên Sơn thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét bổ sung công trình cấp nước tập trung nông thôn phục vụ 

cấp nước sinh hoạt cho thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh 

vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 của 

tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật đầu tư công ngày 

13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

án theo quy định.  

7 

Cử tri xã Xuân Vân, huyện 

Yên Sơn đề nghị: Các cấp khảo sát 

có phương án chống sạt lở Soi Éo 

để giữ đất sản xuất cho nhân dân 

của thôn. Cử tri phản ánh hiện nay 

tại Soi Éo tình trạng sạt lở thường 

xuyên xảy ra gây mất đất sản xuất 

của nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Xuân 

Vân, huyện Yên Sơn tại Văn bản số 56/SNN-TL ngày 

11/01/2023 như sau: 

1. Kết quả kiểm tra hiện trạng: Qua kiểm tra hiện 

trạng và phản ánh của người dân địa phương xác nhận tại khu 

vực Soi Éo nằm sát bờ sông Gâm thuộc thôn Vông Vàng 1, 

xã Xuân Vân, có chiều dài sạt lở khoảng 100m, chiều rộng 

sạt lở tính đến mép nước sông khoảng 25m, chiều cao sạt lở 

tính từ mặt nước đến mặt bãi soi khoảng 12m, diện tích sạt lở 

khoảng 0,25 ha đất sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân 

trong những năm gần đây xảy ra nhiều đợt mưa lũ, làm mực 

nước thay đổi đồng thời kết cấu của bờ sông là đất pha cát đã 

gây ra trượt sạt bờ sông làm mất đất sản xuất bãi Soi Éo, sơ 

bộ nhận định về lâu dài hiện tượng sạt lở có nguy cơ cao tiếp 

tục sạt sâu vào khu vực Soi Éo. Vì vậy, việc đề nghị theo ý 

kiến cử tri nêu trên là chính đáng và cần thiết. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến 

như sau: Do nguồn lực của tỉnh rất hạn chế trong khi nhu 

cầu đầu tư các công trình bảo vệ chống sạt lở đất sản xuất là 

rất lớn, vì vậy để bảo vệ đất sản xuất của người dân đang 

canh tác khu vực Soi Éo, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Xuân 

Vân, huyện Yên Sơn:  

- Trước mắt: Thường xuyên theo dõi diễn biến khu vực 

sạt lở bờ sông, tổ chức rào chắn cảnh báo khu vực sạt lở nguy 

 

Chưa giải 

quyết dứt 

điểm: Do khó 

khăn về vốn 

nên chưa được 

đầu tư 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

hiểm và báo cáo kịp thời về các diễn biễn phát sinh. Tổ chức 

huy động các nguồn lực tại địa phương để xử lý tạm thời 

nhằm hạn chế mức độ sạt lở bằng giải pháp xử lý: Thả đá hộc 

hộ chân, đóng cọc tre, đắp bao tải đất, đắp đất.... Quá trình 

khắc phục xử lý cần tuân thủ đúng các quy định của Luật Tài 

nguyên nước, Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn trên 

địa bàn tỉnh về quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản đất, đá 

làm vật liệu san lấp; đồng thời đảm bảo tuân thủ Luật Phòng 

chống thiên tai, khắc phục sạt lở tránh tình trạng lấn chiếm bãi 

sông, lòng sông làm cản trở, thu hẹp dòng chảy.  

- Về lâu dài: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Xuân Vân tổ 

chức kiểm tra lựa chọn các vị trí có nguy cơ cao bị sạt lở 

nghiêm trọng gây mất đất sản xuất cần thiết ưu tiên đầu tư 

xây dựng kè chống sạt lở (xác định chiều dài, hình thức gia 

cố, ước kinh phí đầu tư...) lập văn bản báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện Yên Sơn đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét bổ 

sung công trình kè chống sạt lở vào danh mục đầu tư công 

trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 theo quy định của 

Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công để xem 

xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư; lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư theo quy định. 

8 

Cử tri xã Minh Quang, 

huyện Lâm Bình đề nghị: 

Đầu tư kinh phí tu sửa công 

trình thủy lợi Mỏ Pài để phục 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Minh 

Quang, huyện Lâm Bình tại Văn bản số 176/SNN-TL ngày 

07/02/2023 như sau: 

Công trình thủy lợi Mỏ Pài được đầu tư xây dựng từ 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

vụ nước tưới tiêu cho cánh 

đồng các thôn Bản Pài, 

Noong Phường, Nà Tơớng. 

Cử tri phản ánh công trình 

thủy lợi Mỏ Pài đã được đầu 

tư xây dựng từ năm 2006, 

hiện nay đã xuống cấp không 

đủ nguồn nước tưới tiêu 

phục vụ sản xuất. 

năm 2007 với các hạng mục chính gồm: Đập Mỏ Pài, đập 

Mỏ Ngoẵng và đập Búng Quắng (Trong đó đập Mỏ Ngoẵng 

có nhiệm vụ giữ ổn định mực nước cho đập Mỏ Pài và đập 

Búng Quắng). Qua kiểm tra thực tế công trình cho thấy tại vị 

trí vai phải của đập Mỏ Ngoẵng tiếp giáp với núi đá vôi có 

hang Cácxtơ gây thất thoát nguồn nước, không đảm bảo cao 

trình dâng nước theo thiết kế cho đập Mỏ Pài và đập Búng 

Quắng, do vậy nếu không được khắc phục sẽ không đảm bảo 

cung cấp nước phục vụ sản xuất cho khoảng 145,345 ha/năm 

diện tích lúa, rau màu và cấp nước nuôi trồng thủy sản của 

các thôn Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng thuộc xã Minh 

Quang, huyện Lâm Bình. 

Để đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất của 

nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

UBND xã Minh Quang chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy 

lợi xã Minh Quang chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí 

hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để thực hiện thả 

rọ đá, trải bạt và đắp đất sét chống thấm tại vị trí vai phải 

của đập Mỏ Ngoẵng để đảm bảo cao trình dâng nước theo 

thiết kế cho đập Mỏ Pài và đập Búng Quắng (Ước kinh phí 

thực hiện 50 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 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa giải 

quyết dứt 

điểm: Do 

khó khăn về 

vốn nên 

chưa được 

đầu tư 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

hướng dẫn về kỹ thuật và trình tự, thủ tục theo quy định. 

9 

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. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Nhân 

Mục, huyện Hàm Yên tại Văn bản số 141/SNN-TTN ngày 

01/02/2023 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 

  

Đang tiếp 

tục giải 

quyết, dự 

kiến công 

trình sẽ 

được bàn 

giao đưa 

vào sử 

dụng 

trong 

tháng 

02/2023 
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STT Nội dung kiến nghị của cử tri Kết quả giải quyết 

Đã giải 

quyết, trả 

lời xong 

dứt điểm 

Đã giải quyết, trả 

lời nhưng chưa dứt 

điểm (do khó khăn 

về nguồn lực, cơ chế 

chính sách…) 

Đang tiếp 

tục giải 

quyết 

thuê mướn nhân công lao động tại địa phương để thực hiện 

một số công việc như đào lấp đất hệ thống tuyến ống, 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. 
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