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 Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. 

- Hội đồng nhân dân xã Yên Phú, 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 có ý kiến cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị:“Sửa chữa, khắc 

phục công trình bờ kè suối Hẻ tại thôn Làng Soi (cử tri phản ánh hiện đã  sạt lở 
vào sâu hai bên bờ); bờ kè suối qua thôn 8 Minh Phú (cử tri phản ánh sạt lở sát 
mép đường bê tông)”. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Ngày 
24/8/2021, 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 thực địa theo kiến nghị 
của cử tri. Trên cơ sở kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý 

kiến như sau: 

1. Về ý kiến kiến nghị “Sửa chữa, khắc phục công trình bờ kè suối Hẻ tại 
thôn Làng Soi”. 

Kết quả kiểm tra thực tế: Theo phản ánh của Ủy ban nhân dân xã và nhân dân 
trong khu vực xẩy ra sạt lở, từ năm 2018 đến nay do ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu, thiên tai, bão lũ đã làm sạt lở nhiều vị trí dọc theo hai bờ suối gây mất đất sản 
xuất, hoa màu của nhân dân và có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản cơ sở hạ tầng của 
nhân dân và nhà nước trên khu vực xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, trong đó đặc biệt 

tại Thôn 3 Thống Nhất khu vực bờ suối giáp với Quốc lộ 2 có nhiều vị trí sạt lở 
cách lề đường trung bình 15-20m, chiều cao vách taluy sạt từ 3-6m và khu vực  các 
thôn: Làng Soi, thôn 5 Thống nhất và Làng Chiềng bờ suối sạt lở tiếp giáp  với nhà 

ở của người dân, vị trí sạt gần nhất từ 2-5m, chiều cao vách taluy từ 3-5 m. Vì vậy 
việc ý kiến kiến nghị của cử tri “Sửa chữa, khắc phục công trình bờ kè suối Hẻ tại 
thôn Làng Soi” là rất cần thiết.  

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng của 
Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng đời sống của 
người dân khu vực xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã có Văn bản số 140/UBND-ĐTXD đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT 

hỗ trợ kinh phí ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án Nông nghiệp và 
PTNT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong đó có đề xuất xây dựng Dự án kè 
chống sạt lở bờ suối Hẻ, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên và ngày 12/5/2021, Hội 



2 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh 

Tuyên Quang trong đó phê duyệt danh mục công trình: Dự án kè chống sạt lở bờ 
suối Hẻ, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Kết quả thực hiện đến nay: Ban Quản lý dự 
án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang đang lập thủ tục 

chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án với quy mô dự kiến đầu tư xây dựng mới khoảng 
2,6km kè bảo vệ bờ suối, thời gian thực hiện từ 2021 - 2024 với tổng kinh phí 143 
tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và đang trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư bố trí kinh phí để thực hiện. 

2. Về ý kiến kiến nghị “Kè bờ suối qua thôn 8 Minh Phú tại vị trí sạt lở 
sát mép đường bê tông”. 

Kết quả kiểm tra thực tế: Tuyến đường bê tông giao thông nông thôn thuộc 
thôn 8 Minh Phú (đi bến đò Km50 và đi thôn Soi Thành, xã Phù Lưu) chạy dọc 

theo bờ suối Khuôn Phùng, có chiều rộng mặt đường 3,0 m, chiều dày mặt đường 
16cm được xây dựng từ năm 2015 bằng nguồn vốn chương trình 135. Do nhiều đợt 
mưa lũ, khu vực bờ suối tiếp giáp với đường giao thông tại thôn 8 Minh Phú bị xói 

lở mạnh gây sạt lở taluy âm của tuyến đường với tổng chiều dài sạt lở khoảng 50m, 
có vị trí sạt lở đã đến mép đường bê tông gây mất an toàn của người dân tham gia 
giao thông. Sau khi kiểm tra và xem xét nhận thấy ý kiến kiến nghị của cử tri “Kè 

bờ suối qua thôn 8 Minh Phú tại vị trí sạt lở sát mép đường bê tông” là cần thiết.  

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua 
khu vực này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân 
xã Yên Phú, huyện Hàm Yên báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên để sắp 

xếp thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng công trình theo quy định 
của Luật đầu tư công. Trong quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và các ngành 

thực hiện các công việc có liên quan. 

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 Yên Phú, huyện Hàm Yên. Đề nghị Hội đồng 

nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Yên Phú, huyện Hàm Yên triển khai thực hiện 
những nội dung trên và 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. (Ngân) 
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Nguyễn Công Hàm 
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