
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1714/SNN-TL 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 xã Minh Khương, huyện Hàm Yên  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

   

      Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên; 

 - Hội đồng nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên. 

 

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 giao giải quyết các kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó 

cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị: “Sửa chữa đập Tam Tinh 

để tích nước phục vụ nhân dân sinh hoạt và sản xuất”.  

Ngày 24/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 Tam Tinh, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, kết quả kiểm tra cụ 

thể như sau: 

Công trình hồ chứa Tam Tinh, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên được đầu 

tư xây dựng từ khoảng năm 1970, công trình hiện nay đảm bảo cấp nước phục vụ 

sản xuất cho 7,489ha (trong đó: lúa vụ xuân: 3,745 ha; lúa vụ mùa: 3,745 ha). 

Theo ý kiến phản ảnh của Uỷ ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, 

tháng 4/2021 tại vị trí mái hạ lưu đập cách tràn xả lũ khoảng 4,0m có hiện 

tượng thẩm thấu, rò rỉ nước, có nguy cơ sạt lở gây mất an toàn đối với công 

trình và các hộ dân phía hạ lưu công trình. Vì vậy đến tháng 7/2021, Ủy ban 

nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đã chỉ đạo Ban quản lý công trình 

thủy lợi xã cân đối nguồn kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để kiểm 

tra, khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn cho công trình. Đến nay công trình 

đã được khắc phục sửa chữa, tuy nhiên do đang trong mùa mưa lũ nên Ban 

quản lý công trình thủy lợi xã hạn chế tích nước để đảm bảo an toàn cho công 

trình.  

Tại thời điểm kiểm tra công trình hoạt động bình thường, tại vị trí thẩm 

thấu, rò rỉ ở mái hạ lưu đập đã được Ban quản lý công trình thủy lợi xã Minh 

Khương sửa chữa, khắc phục; mực nước trong hồ chứa hiện nay dưới mực 

nước dâng bình thường khoảng 2,0 m. 



2 

 

Để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân xã Minh 

Khương, huyện Hàm Yên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy 

ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên chỉ đạo Ban quản lý công trình 

thủy lợi xã: Chủ động tích trữ nước trong hồ chứa Tam Tinh để đảm bảo nguồn 

nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022; Thường xuyên thực hiện theo 

dõi hiện tượng thấm, rò rỉ trên mái hạ lưu đập để kịp thời báo cáo khi có hiện 

tượng bất thường xảy ra; Thực hiện nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương dẫn 

nước, tràn xả lũ của công trình đảm bảo thông thoáng dòng chảy. 

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm Yên. Đề nghị Hội 

đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Minh Khương, huyện Hàm Yên triển khai 

thực hiện nội dung trên và thông báo để cử tri được biết. Trong quá trình tổ chức 

triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Yên xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- UBND huyện Hàm Yên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KH-TC Sở;  
- Ban QLKT CTTL Tuyên Quang;  
- Lưu: VT,TL. (H) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 
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