
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1849/SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử  

tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Tuyên Quang, ngày 17 tháng 9 năm 2021 

   
   

Kính gửi:   

 
- Ủy ban nhân dân xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá; 

- Hội đồng nhân dân xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá. 

 

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 3152/UBND-TH ngày 28/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó ý kiến cử tri xã Yên 

Nguyên, huyện Chiêm Hoá đề nghị: “Chỉ đạo Công ty cổ phần cấp thoát nước 

Tuyên Quang sớm bàn giao đưa vào sử dụng 02 công trình cấp nước sạch thôn 

Khuôn Khoai và thôn Làng Đanh để đáp ứng nhu cầu của nhân dân”. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm 

Hoá. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Qua kiểm tra xác minh công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Khoai 

và công trình cấp nước sinh hoạt thôn Làng Non cấp nước sinh hoạt cho các 

thôn: Khuôn Khoai, Làng Non và Làng Đanh. Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt bàn giao cho Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang tại Quyết 

định số 802/QĐ-UBND ngày 21/7/2017. 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có 

Văn bản số 553/SNN-TL ngày 16/4/2020 về việc thực hiện bàn giao công trình 

cho đơn vị quản lý theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Ngày 28/4/2020, Ủy ban nhân dân xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá đã 

có Văn bản số 59/CV-UBND về bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt tập 

trung nông thôn gửi Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang đề nghị thực 

hiện tiếp nhận Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Khoai và công trình 

cấp nước sinh hoạt thôn Làng Non. Tuy nhiên đến nay Công ty cổ phần cấp 

thoát nước Tuyên Quang chưa tiếp nhận công trình theo quy định, nguyên nhân 

do 02 công trình nêu trên đã bị hư hỏng, xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả. 

Như vậy là chưa thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân các thôn: Khuôn Khoai, 

Làng Non, Làng Đanh và thực hiện nghiêm Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc bàn giao và tiếp nhận Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 
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2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá: 

- Trong thời gian chưa thực hiện bàn giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Tuyên Quang quản lý theo quy định, Ủy ban nhân dân xã Yên Nguyên có 

trách nhiệm tiếp tục thực hiện quản lý, vận hành Công trình cấp nước sinh hoạt 

thôn Khuôn Khoai và Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Làng Non để cung cấp 

nước sinh hoạt cho các hộ dân đang sử dụng nước từ công trình. 

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ của công trình, lập kế hoạch cụ thể 

để tổ chức bàn giao 02 công trình nêu trên cho Công ty cổ phần cấp thoát nước 

Tuyên Quang quản lý, sử dụng và khai thác theo Quyết định số 802/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện 

nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện 

Chiêm Hoá xem xét, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để giải quyết theo 

quy định. 

- Lập kế hoạch thực hiện duy tu, sửa chữa khắc phục các hư hỏng, xuống cấp 

của Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Khoai và Công trình cấp nước sinh 

hoạt thôn Làng Non; Xây dựng phương án giá nước của từng công trình và phương 

án cấp bù giá nước hàng năm (nếu có) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài 

chính Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sinh 

hoạt và các quy định có liên quan.  

2.2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản 

số 553/SNN-TL ngày 16/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện bàn 

giao công trình cho đơn vị quản lý theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 73/KH-UBND 

ngày 30/7/2018 và Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2.3. Đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang khẩn trương tiếp 

nhận công trình và quản lý, khai thác theo đúng Quyết định số 802/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri xã Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hoá của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá tổ chức 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 Chiêm Hoá; (Chỉ đạo) 
- Công ty CP CTN TQ;  
- Phòng KH-TC Sở; 
- Lưu: VT,TL. (V) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 
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