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         Kính gửi:  

     - UBND xã Năng Khả, huyện Na Hang;  

     - HĐND xã Năng Khả, huyện Na Hang. 

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 Năng 

Khả, huyện Na Hang đề nghị: “Khẩn trương bố trí kinh phí xây bờ kè đập phai 

Quăng chiều dài khoảng 120m, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu từ năm 2016 

nhưng đến nay chưa được đầu tư xây dựng”. 

Ngày 13/02/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi 

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

Phai Quăng, xã Năng Khả, huyện Na Hang, kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 

Công trình Phai Quăng, xã Năng Khả, huyện Na Hang được đầu tư tu sửa 

nâng cấp năm 2015 để đảm bảo cấp nước phục vụ khu sản xuất cá giống thuộc Dự 

án phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản hồ thủy điện Na Hang. Theo báo 

cáo của UBND xã Năng Khả và kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT 

ngày 17/01/2017 đã đánh giá cụ thể: Từ năm 2015 do ảnh hưởng của mưa lũ đã 

tác động trực tiếp vào bờ ruộng vai phải phía thượng lưu gây nguy cơ sạt lở khu 

ruộng đang canh tác của nhân dân thôn Nà Reo, xã Năng Khả, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có Văn bản số 267/SNN-TL ngày 17/02/2017 về việc giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang (Có văn bản kèm theo), tuy 

nhiên tại thời điểm kiểm tra ngày 13/02/2020 cho thấy các ý kiến trả lời và đề 

nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên vẫn chưa được UBND xã 

Năng Khả, huyện Na Hang triển khai thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Mặt khác, hiện trạng dòng chảy của suối phía thượng lưu đập Phai Quăng 

vẫn tiếp tục có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp vào đoạn suối này và khu vực tường 

cánh công trình gây xói lở toàn bộ phần đất đắp diện tích khoảng 300m3 (rộng 

10m, dài 20m, sâu 1,5m) và làm sạt lở khu đất ruộng canh tác giáp bờ suối phía 

thượng lưu của nhân dân thôn Nà Reo, xã Năng Khả diện tích khoảng 360m2 (dài 

120m, rộng 3m), đồng thời phía hạ lưu công trình Phai Quăng, xã Năng Khả có 

hộ gia đình ông Hoàng Duy Nhất (gồm 4 nhân khẩu) đang cư trú tại thôn Nà Reo, 

xã Năng Khả nằm trong khu vực nguy hiểm khi có lũ xảy ra.  
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Để đảm bảo an toàn về người, tài sản của nhân dân và hạn chế tình trạng sạt 

lở bờ suối ảnh hưởng đến khu đất ruộng đang canh tác của người dân, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Năng Khả, huyện Na Hang khẩn trương triển 

khai thực hiện nội dung cụ thể như sau: 

 1. Trước mắt bố trí kinh phí tổ chức thực hiện đắp đất bù lại diện tích đã bị sạt 

lở khoảng 300 m3 phía sau tường cánh vai phải công trình Phai Quăng, xã Năng Khả 

đã bị xói lở bằng cao trình tường cánh và mặt ruộng hiện tại để đảm bảo an toàn 

cho công trình.  

2. Tổ chức kiểm tra hiện trạng khu vực sạt lở, trong đó xác định rõ các hạng 

mục cần đầu tư và ước kinh phí thực hiện, báo cáo UBND huyện Na Hang xem 

xét, đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng cấp trong giai đoạn tới. Trường hợp 

nhu cầu kinh phí đầu tư lớn, UBND huyện Na Hang lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ lồng ghép với các nguồn vốn khác để đầu tư 

xây dựng.   

3. Tuyên truyền, vận động và báo cáo UBND huyện Na Hang để đưa vào kế 

hoạch di chuyển hộ gia đình ông Hoàng Duy Nhất, thôn Nà Reo, xã Năng Khả ra 

khỏi khu vực nguy hiểm (phía hạ lưu công trình Phai Quăng) để đảm bảo an toàn 

cho người và tài sản. 

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

Năng Khả, huyện Na Hang. Đề nghị UBND và HĐND xã Năng Khả tổ chức triển 

khai thực hiện những nội dung nêu trên và thông báo để cử tri được biết./.                                                                                                                                                       

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; (báo cáo) 

- UBND huyện Na Hang; (chỉ đạo) 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu VT,TL.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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