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  Kính gửi:   

- HĐND xã Minh Hương huyện Hàm Yên; 

- UBND xã Minh Hương huyện Hàm Yên. 

 

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 15/UBND-TH ngày 04/01/2020 của Ủy 

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

trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Trong đó cử tri xã 

Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị: “Duy trì hoạt động của công trình nước 

sạch cho thôn 7 Minh Tiến, để đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân”. 

Ngày 14/02/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi 

phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị tổ chức kiểm tra thực địa công trình 

cấp nước sinh hoạt thôn 7 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, kết quả 

kiểm tra cụ thể như sau: 

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 7 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện 

Hàm Yên được đầu tư xây dựng bằng nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững do UBND huyện Hàm Yên làm chủ đầu tư, hoàn thành đưa vào sử 

dụng từ tháng 5/2017. Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Yên, UBND xã 

Minh Hương và kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 07/6/2019: 

Công trình sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, UBND huyện 

đã tạm giao cho UBND xã Minh Hương quản lý, khai thác từ ngày 09/5/2017, 

UBND huyện Hàm Yên chưa thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ hình thành công 

trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đơn vị quản lý, khai thác. Trong thời 

gian quản lý công trình UBND xã Minh Hương, huyện Hàm Yên chưa thực sự 

quan tâm, chú trọng đến công tác quản lý, vận hành công trình, không thu tiền 

sử dụng nước, không có quy chế quản lý, sử dụng nước để mặc cho người dân tự 

do sử dụng nước tùy tiện dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp và dừng hoạt 

động. Mặt khác theo phản ảnh của nhân dân thôn sở tại vào mùa khô lưu lượng 

nước tại mỏ nước rất hạn chế, người dân chưa có ý thức trong việc bảo vệ, sử 

dụng tiết kiệm nước vẫn còn tình trạng sử dụng nước tùy tiện, lãng phí dẫn đến 

công trình không đủ nước để phục vụ theo thiết kế. Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

có Văn bản số 953/SNN-TL ngày 12/6/2019 đề nghị UBND huyện Hàm Yên chỉ 

đạo xử lý, khắc phục những tồn tại nói trên. 
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Tại thời điểm kiểm tra ngày 14/02/2020, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: Đã thực hiện tu sửa, 

khắc phục những hư hỏng của công trình, đảm bảo nước lưu thông từ đầu mối 

đến các trụ vòi của hộ gia đình theo hồ sơ thiết kế công trình; UBND xã Minh 

Hương đã tổ chức kiện toàn Ban quản lý để tạm thời quản lý khai thác công 

trình; Thực hiện tuyên truyền về trách nhiệm của các hộ dân trong việc sử dụng 

nước và thực hiện chi trả tiền sử dụng nước từ công trình; Vận động người dân 

giải phóng một số cây trồng đang canh tác khu vực liền kề nguồn nước để tạo 

hành lang an toàn cho nguồn nước của công trình. 

Ngoài ra, đến ngày 25/02/2020 UBND huyện Hàm Yên đã có Tờ trình số 

44/TTr-UBND về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt phương thức giao công 

trình cho đơn vị quản lý vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 

do UBND huyện Hàm Yên làm chủ đầu tư. Căn cứ các quy định hiện hành, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp trình Sở Tài chính thẩm định tại Tờ trình số 

32/TTr-SNN ngày 05/3/2020 về việc thẩm định phương thức giao công trình cho 

đơn vị quản lý vận hành công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, 

trong đó có công trình cấp nước sinh hoạt thôn 7 Minh Tiến, xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi có Quyết định 

của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tham mưu lựa chọn đơn vị 

quản lý theo đúng quy định hiện hành để quản lý vận hành đảm bảo công trình 

hoạt động hiệu quả cấp nước ổn định cho nhân dân thôn 7 Minh Tiến xã Minh 

Hương, huyện Hàm Yên. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với ý kiến cử tri xã 

Minh Hương, huyện Hàm Yên. Đề nghị Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân 

xã Minh Hương thông báo để cử tri được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- UBND huyện Hàm Yên; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu VT,TL.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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