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Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên; 

- Ủy ban nhân dân xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên. 

 

Thực hiện Văn bản số 2717/UBND-TH ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết 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 Thái 

Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị: “Ban hành hướng dẫn sử dụng kinh phí của Ban 

quản lý công trình thủy lợi cấp xã”. 

Sau khi kiểm tra, xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Để quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi được hiệu quả, phù hợp với chính sách hiện hành của nhà nước và tình hình 

thực tế của địa phương; ngày 03/5/2019, Liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài 

chính đã ban hành Hướng dẫn số 691/HDLS-NNPTNT-TC hướng dẫn công tác 

quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Do vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân 

dân xã Thái Sơn chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý công trình thủy lợi xã Thái Sơn 

nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn trên; trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi với viên chức kỹ thuật phụ trách địa bàn của Ban 

quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang để được kiểm tra, hướng dẫn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị HĐND và UBND xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên chỉ đạo thực hiện nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- UBND huyện Hàm Yên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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