
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1712/SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  

xã Hào Phú, huyện Sơn Dương  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Tuyên Quang, ngày  31 tháng 8 năm 2021 

   
       Kính gửi:  

         - UBND xã Hào Phú, huyện Sơn Dương;  

         - HĐND xã Hào Phú, huyện Sơn Dương. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

2717/UBND-TH ngày 03/8/2021 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri sau kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó có ý kiến 
cử tri xã Hào Phú, huyện Sơn Dương đề nghị: “Xây dựng kè đập của công trình 

thuỷ lợi giáp với đường ĐT 186 tại xã Hào Phú”. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, ngày 10/8/2021 Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Thủy lợi phối hợp với các đơn vị liên quan 
tổ chức kiểm tra hiện trạng vị trí đề nghị: Xây dựng kè đập của công trình thuỷ 

lợi giáp với đường ĐT 186 tại xã Hào Phú. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau: 

1. Vị trí đề nghị xây dựng kè nằm trùng với mái thượng lưu của thân đập 

công trình hồ chứa Ao Hồ, có chiều dài khoảng 80m, chiều cao 4-5 m, mặt đập 
được xây dựng kết hợp với đường giao thông đường ĐT 186 đi qua xã Hào Phú, 

huyện Sơn Dương với chiều rộng 6,5m. Tại thời điểm kiểm tra, công trình hồ 
chứa Ao Hồ hiện tại đảm bảo ổn định cấp nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên tại 
một số vị trí mái thượng lưu đập bị sạt lở, về lâu dài có nguy cơ gây mất an 

toàn cho tuyến đường giao thông; phía hạ lưu đập là cây xăng và nhà dân cao 
trình bằng cao trình đỉnh đập. 

2. Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trạng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn có ý kiến như sau: 

- Việc xây dựng tuyến kè nêu trên là để bảo vệ an toàn cho tuyến đường 

ĐT 186 là tuyến giao thông chính của người dân xã Hào Phú và các xã lân cận, 
như vậy ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị xây dựng kè đập của công trình thuỷ 
lợi giáp với đường ĐT 186 tại xã Hào Phú là chính đáng. Tuy nhiên hiện nay do 

nguồn kinh phí của tỉnh còn khó khăn, hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở 
hạ tầng trên địa bàn tỉnh là rất lớn nên chưa bố trí được kinh phí để đầu tư xây 
dựng công trình kè đập thuỷ lợi kết hợp đường ĐT 186 tại xã Hào Phú.  

- Về lâu dài, để đảm bảo an toàn tuyến đường giao thông  ĐT 186 tại khu 

vực công trình hồ Ao Hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ 
ban nhân dân xã Hào Phú báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương xem xét, 
sắp xếp thứ tự ưu tiên xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng công trình theo Luật 

Đầu tư công.  
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- Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

chức năng nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương 

và các ngành xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri xã Hào Phú, huyện Sơn Dương  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị UBND và HĐND xã 

Hào Phú thông báo để cử tri được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- UBND huyện Sơn Dương;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KH-TC Sở; 
- Lưu VT,TL (My).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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