
PHỤ LỤC II 

Các kiến nghị đã được trả lời nhưng chưa giải quyết triệt để, tiếp tục chỉ đạo 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SNN ngày    /10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. SAU KỲ HỌP THỨ 2 

1. Cử tri xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đề nghị: Khảo sát, đánh giá và có 

giải pháp đầu tư nâng cấp đập Ô Rô và hệ thống dẫn nước tưới tiêu tại thôn Làng 

Chùa để phục vụ phát triển sản xuất.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Thái Hòa, huyện Hàm 

Yên tại Văn bản số 2153/SNN-TL ngày 07/10/2016.  

Kết quả giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định 

số 657/QĐ-UBND ngày 03/7/2019. Công trình được khởi công từ tháng 8/2020, 
hiện nay công trình đã  được Chủ đầu tư (Ban quản lý ĐTXD các công trình nông 

nghiệp, nông thôn Tuyên Quang) thi công hoàn thành 95% khối lượng xây dựng, 
dự kiến sẽ thi công hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng vào tháng 

11/2021 

2. Cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm đầu tư xây dựng công 

trình nước sạch phục vụ nhân dân trong xã, công trình đã được tiến hành khảo sát, 

nhưng chưa được đầu tư xây dựng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn 

Dương tại Văn bản số 2149/SNN-TL ngày 07/10/2016.  

Kết quả giải quyết: Dự án hồ Cao Ngỗi, hồ Đát Đền, tỉnh Tuyên Quang sử 

dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (trong đó có hạng mục cấp nước sinh 
hoạt cho xã Tam Đa, huyện Sơn Dương) đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao 

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang 
triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 1907/QĐ-BNN-

KH ngày 04/5/2021. Hiện nay, dự án đang thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt. 

 3. Cử tri xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên đề nghị: Giải quyết dứt điểm tình 

trạng tranh chấp diện tích đất lâm nghiệp giữa lâm trường và người dân bản địa 

để nhân dân yên tâm sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên tại 
Văn bản số 2235/SNN-CCKL ngày 19/10/2016.  

Kết quả thực hiện: Công ty Lâm nghiệp Tân Thành phải bàn giao lại cho 
UBND các xã quản lý 2.240,6 ha đất lâm nghiệp/8 xã (bàn giao lại cho UBND xã 

Bạch Xa 209,47 ha), đến tháng 5/2016 Công ty chưa bàn giao 200,474 ha cho 
UBND xã Bạch Xa (theo báo cáo của xã Bạch Xa nguyên nhân do trên đất còn tài 

sản của Công ty, một số hộ dân đang trồng chè của hộ gia đình). Sở Nông nghiệp 
và PTNT xin tiếp thu kiến nghị của cử tri để phối hợp với UBND huyện Hàm Yên 

giải quyết những nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của Sở. 
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4. Cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị: Ngành Nông nghiệp trong 

tỉnh cần chủ động tiếp cận, phổ biến, áp dụng những loại giống cây trồng mới cho 

người dân để tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương tại 
Văn bản số 225/TTKN-KT ngày 17/10/2016.  

Kết quả giải quyết: Ngành nông nghiệp của tỉnh xin tiếp thu ý kiến đề nghị 
của cử tri xã Cấp Tiến, đồng thời sẽ chỉ  đạo các đơn vị chuyên môn thuộc ngành 

phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện và các đơn vị liên chủ động tiếp cận 
với tiến bộ kỹ thuật mới, đồng thời kịp thời phổ biến, áp dụng những giống cây 

trồng mới cho người dân để tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập cho bà 
con nông dân trong tỉnh. 

II. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 

1. Cử tri xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm chuyển đổi một số 

diện tích đất rừng trồng trên đất có cao lanh, các diện tích rừng thấp (chân rừng 
đặc dụng) không hiệu quả sang trồng các loại cây ngắn ngày khác như trồng cây 

mía, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Yên, huyện Sơn 

Dương tại Văn bản số 109/SNN-CCKL ngày 18/01/2017.  

Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến, kiến nghị của 
cử tri xã Bình Yên, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên 

Quang thời kỳ 2012-2030 tầm nhìn đến năm 2050, sẽ xem xét hướng dẫn chọn một 
số loài cây trồng theo hình thức nông lâm kết hợp phù hợp với quy hoạch.  

2. Cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng kè chắn lũ 

bảo vệ diện tích ruộng và soi, đường bê tông nông thôn của 03 thôn: Làng Ắp, Pắc 

Nghiêng, Lũng Quân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên 

Sơn tại Văn bản số 149/SNN-TL ngày 23/01/2017.  

Kết quả giải quyết: Đã đầu tư hoàn thành một số đoạn kè xung yếu của thôn 

Pắc Pắc Nghiêng và Làng Lan với tổng chiều dài 380m bao gồm: 

- Năm 2018: Đầu tư hoàn thành đoạn kè của thông Làng Lan dài 101m và 

thôn Pắc Nghiêng dài 131m bằng nguồn vốn 135 do UBND xã Kiến Thiết làm Chủ 
đầu tư, tuy nhiên đến mùa mưa lũ năm 2019 thì tuyến kè qua thôn Pắc nghiêng đã 
bị mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn. 

- Năm 2020:  Đầu tư hoàn thành 148m đoạn kè của thôn Pắc Nghiêng bằng 
nguồn vốn 135 do UBND huyện Yên Sơn làm chủ đầu tư. 

Các đoạn kè khác theo ý kiến kiến nghị của cử tri: Đến thời điểm hiện tai do 
nguồn kinh phí hạn chế nên UBND huyện Yên Sơn chưa bố trí được kinh phí để 

đầu tư xây dựng. UBND huyện sẽ tiếp tục xem xét, lồng ghép bố trí nguồn vốn để 
triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trong giai đoạn tới. 
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3. Cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị: Xây dựng đập Bó Tháo 

để dẫn nước về phục vụ tưới tiêu cho thôn, hiện nay diện tích đất rộng nhưng 

không có nước để nhân dân sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm 
Bình tại Văn bản số 265/SNN-TL ngày 17/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Công trình Bó Tháo đã được đề xuất thuộc danh mục 
công trình giai đoạn 2021-2025, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 

42/NQ-HĐND ngày 07/12/2016. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND 
huyện Lâm Bình xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn để 

triển khai thực hiện đầu tư theo quy hoạch.  

III. SAU KỲ HỌP THỨ 3 

1. Cử tri xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên đề nghị: Sớm có phương án xây dựng 

nhà máy chế biến nông sản để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bạch Xa, huyện Hàm 
Yên tại Văn bản số 364/SNN-QLCL ngày 28/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Để thu hút, huy động các nguồn lực vào đầu tư xây dựng, 
phát triển công nghiệp chế biến nông sản, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

41/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 (nay được thay thế bằng Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019) quy định về chính sách đặc thù khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

giai đoạn 2016-2020. 
2. Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Khảo sát lấy nguồn nước 

từ đập Tát Sồ thay thế cho nguồn nước từ đập Noong Mò để cung cấp nước sinh 
hoạt cho nhân dân 02 thôn Phiêng Tạ và Noong Cuồng (hiện nay nguồn cung cấp 

nước từ đập Noong Mò là từ nguồn nước thủy lợi, chảy qua 02 bể lọc không đảm 
bảo vệ sinh). 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa 
tại Văn bản số 334/SNN-NS ngày 27/02/2017. 

Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Chiêm 
Hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 

781/QĐ-UBND ngày 05/7/2021, trong đó giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Chương trình Mở rộng 
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế 

giới (WB) để đầu tư xây dựng công trình với quy mô cấp nước sinh hoạt cho 
khoảng 1.118 hộ gia đình và 22 cơ quan trường học trên địa bàn 12 thôn thuộc xã 

Phúc Sơn. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn thi công xây dựng, dự kiến 
hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II năm 2022. 

3. Cử tri xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm về việc Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa, ký hợp đồng trồng rừng liên doanh 

tại thôn Phia Xeng, xã Hà Lang không đúng mục đích (đất lâm nghiệp nhưng thực 
tế lại trồng cam của 6 hộ trên 15ha); việc các hộ trồng cam sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân ở khu vực lân cận. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hà Lang, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 367/SNN-CCKL ngày 28/02/2017. 

Kết quả giải quyết: Đề nghị Công ty TNHH MTV LN Chiêm Hóa tổ chức 
kiểm tra, rà soát, chủ động ngăn chặn đối tượng lấn, chiếm, sử dụng sai mục đích 
diện tích đất của công ty quản lý, đồng thời thiết lập hồ sơ báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện trồng 
rừng theo Kế hoạch của Công ty. Đề nghị UBND xã Hà Lang phối hợp với Công 

ty TNHH MTV LN Chiêm Hóa vận động nhân dân không trồng cây cam trái phép 
trên đất lâm nghiệp; chủ động tổ chức kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời việc 

trồng cây cam trái phép trên diện tích đất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp.  

4. Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư 

kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch tại các thôn Cây Thị, Đồng Cả và 
thôn 17, hiện các công trình này đã xuống cấp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn tại 
Văn bản số 332/SNN-NS ngày 27/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Cơ bản các hộ dân thuộc thôn 17 đã được di dân tái định 
cư tại thôn 10; các hộ dân trên địa bàn thôn 10 và các hộ còn lại không thuộc diện 

di dời trên địa bàn thôn 17, thôn Cây Thị, thôn Đồng Cả đều nằm trong khu vực 
cấp nước của công trình Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ 
Khê, huyện Yên Sơn. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn thi công xây dựng, 

dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

5. Cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị: Nghiên cứu, có chính sách 

đặc thù đối với xã Xuân Lập để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Hiện nay, 
mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa theo Nghị  quyết số 03/2016/NQ-HĐND 

ngày 25/7/2016 của HĐND tỉnh quá cao, nhân dân trên địa bàn xã không có khả 
năng đóng góp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Xuân Lập, huyện 
Lâm Bình tại Văn bản số 340/SNN-PTNT ngày 27/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Trong giai đoạn 2016-2020, để nhà văn hóa thôn, bản là 
nơi sinh hoạt văn hóa, chính trị, thể dục, thể thao của nhân dân và đảm bảo tính 

đồng bộ, hiện đại, độ bền và tính thẩm mỹ cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 13/7/2016, với nguyên tắc “nhân dân làm, 
nhà nước hỗ trợ”. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu, đề 

xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án 
hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, 

giai đoạn 2021-2025 (Ngày 28/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ 
trình số 165/TTr-SVHTTDL về việc đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn 
viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025); cơ chế hỗ trợ của tỉnh 

dựa trên cơ sở mặt bằng chung về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và khả năng 
cân đối ngân sách của địa phương. Dự kiến Đề án sẽ ban hành trong năm 2021.  
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6. Cử tri xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị: Sửa chữa, khắc phục 

công trình nước sạch để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân tại các thôn: Tân 

Tiến, Khuôn Mản, Phục Hưng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Lương Thiện, huyện Sơn 
Dương tại Văn bản số 392/SNN-NS ngày 03/3/2017.  

Kết quả giải quyết: Theo báo cáo của UBND xã Lương Thiện công trình cấp 

nước sinh hoạt tập trung xã Lương Thiện được đầu tư xây dựng năm 2009, đưa vào 

sử dụng năm 2010, do Ban quản lý vùng căn cứ cách mạng làm chủ đầu tư, công 

trình được bàn giao cho UBND xã Lương Thiện quản lý, vận hành và khai thác 

phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 372 hộ dân. Đến tháng 6/2012 công trình không 

hoạt động do Ban quản lý công trình không thu được tiền sử dụng nước từ các hộ 

sử dụng nước. Vì vậy, Ban quản lý không có kinh phí sửa chữa những hư hỏng và 

duy tu bảo dưỡng, chi trả tiền điện vận hành công trình, đến nay hệ thống tuyến 

ống và các hạng mục của các công trình đã hư hỏng xuống cấp. Hiện tại, Điện lực 

Sơn Dương đã ngừng cấp điện cho hai trạm bơm thôn Khuôn Mản và thôn Phục 

Hưng, xã Lương Thiện. 

Hiện tại nhân dân tại các thôn nêu trên đã tự tìm kiếm, xây dựng được các 

nguồn nước như giếng đào, giếng khoan hộ gia đình, nước lần từ các mó nước do 

vậy cơ bản đã đáp ứng đủ nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. 

Để đảm bảo sửa chữa khắc phục công trình nước sạch đem lại hiệu quả sau 

đầu tư, đề nghị UBND xã Lương Thiện thực hiện điều tra, tổng hợp nhu cầu sử 

dụng nước sinh hoạt tại các thôn Tân Tiến, Khuôn Mản và thôn  Phục Hưng đối 

với công trình cấp nước sinh hoạt xã Lương Thiện. Căn kết quả điều tra, khảo sát 

nhu cầu sử dụng nước, Sở nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với UBND 

huyện Sơn Dương và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất phương án cấp nước 

sinh hoạt cho các hộ dân. 

IV. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4 

1. Cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: Kiểm tra, đánh giá hiệu 

quả tại thôn Như Xuyên, Cây Táu để có biện pháp khắc phục; công trình được đầu 
tư đưa vào sử dụng được hơn 01 năm nay đã bị hư hỏng, không sử dụng được, gây 

lãng phí. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn 

Dương tại Văn bản số 1801/SNN-TTN ngày 11/9/2017.  

Kết quả giải quyết: Dự án nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Đồng Quý, huyện Sơn Dương (trong đó gồm công trình cấp nước thôn Như 
Xuyên, Cây Táu) đã được đề xuất trong danh mục Kế hoạch Chương trình mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020. 
Hiện nay, công trình đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. 
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2. Cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình kiến nghị: “Sửa chữa hồ Nà Tha, 

hiện nay hồ bị thẩm thấu, rò rỉ, xuống cấp nghiêm trọng không tích đủ lượng nước 

phục vụ sản xuất; khi mưa lũ có nguy cơ vỡ đập”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Khuôn Hà, huyện 
Lâm Bình tại Văn bản 1730/SNN-TL ngày 01/9/2017.  

Kết quả giải quyết: Việc đầu tư sửa chữa hồ Nà Tha (còn gọi là hồ Nà Vàng) 
theo ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà được đề xuất vào danh mục ưu tiên 

đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2016-2020 trong “Quy hoạch xây 
dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 -2025, định hướng 

đến năm 2035” được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 
174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 và được đề xuất bố trí nguồn vốn trong danh mục 

dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ 
được phê duyệt tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2022. Ban quản lý 
dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 

hiện tại công trình đã  thi công hoàn thành 90% khối lượng xây dựng, dự kiến sẽ 
thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. 

3. Cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị: “Nâng cấp sửa chữa 

trạm bơm khu Gò Đồn, thôn Cây Si để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho 
nhân dân”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn 
Dương tại Văn bản 1840/SNN-TL ngày 15/9/2017.  

Kết quả giải quyết: Hiện công trình nằm trong danh mục chi tiết điều chỉnh 
giao kế hoạch đầu tư năm 2021, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư kèm theo Quyết định số 115/QĐ-
UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban quản lý khai thác CTTL 

Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Thời điểm 30/9/2021 công trình đã được Chủ đầu tư 
(Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang) thi công hoàn thành 5% khối lượng 

xây dựng, dự kiến sẽ thi công hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng 
trong năm 2021 bằng nguồn vốn hỗ trợ sản phẩm, công ích thủy lợi năm 2021. 

4. Cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị: Xây dựng đập tràn thôn 

Cao Ngỗi. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đông Lợi, huyện 

Sơn Dương tại Văn bản 1731/SNN-TL ngày 01/9/2017.  

 Kết quả giải quyết: Công trình đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê 

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3231/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hồ Cao 

Ngỗi, tỉnh Tuyên Quang. Hiện Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang đang tổ chức lập dự án. Công trình dự kiến sẽ 

khởi công vào tháng 12/2022. 
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5. Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Các hộ gia đình được cấp 

sổ Lâm bạ quản lý và trồng rừng từ những năm 1983, đến nay nhà nước thu hồi và 

đưa vào diện rừng phòng hộ nhân dân không có đất sản xuất, canh tác. Cử tri đề 
nghị Nhà nước có chính sách thu hồi những phần diện tích có độ dốc từ 45% trở 
lên để đưa vào diện quản lý rừng phòng hộ; còn phần diện tích có độ dốc dưới 

45% thì tiếp tục giao cho các hộ dân được sản xuất, canh tác. Phần tài sản trên 
đất do dân tự trồng và bảo quản nay đã đến tuổi khai thác, đề nghị khi nhà nước  

thu hồi đất thì cho dân được tận thu phần tài sản (cây trồng) nhằm tăng thu nhập 
cho người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Lăng Can, huyện 
Lâm Bình tại Văn bản số 1813/SNN-KL ngày 13/9/2017.  

Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT xin tiếp thu ý kiến và sẽ giao 
cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét nếu diện tích rừng, đất lâm 

nghiệp thuộc 2 khoảnh 439B và khoảnh 432B đủ điều kiện và tiêu chí chuyển sang 
sản xuất thì sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch trong kỳ quy 

hoạch gần nhất. 

V. SAU KỲ HỌP THỨ 4 

1. Cử tri xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng đập 

Loong Khun cụm 4 thôn Linh An, Phúc Thượng, Linh Tân, Phúc Yên, xã Tân Thịnh 
đảm bảo thuận tiện cho việc dẫn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân trên địa bàn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Thịnh, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 2192/SNN-TL ngày 31/10/2017.  

Kết quả giải quyết: Hiện công trình nằm trong danh mục dự kiến được đầu tư 
xây dựng thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ 

trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên 
Quang sử dụng vốn vay ODA của JICA tại Quyết định số 1395/TTg-QHQT ngày 

13/10/2020 của Thủ Tướng Chính phủ. Thời điểm hiện tại Ban Điều Phối vốn các 
Dự án nước ngoài đã xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trình 

UBND tỉnh xét duyệt, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ Tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

2. Cử tri xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Chủ đầu tư công trình 

nước sạch tại xã Phú Bình thanh toán dứt điểm tiền công cho nhân dân phục vụ 
công trình. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa 
tại Văn bản số 2120/SNN-TTN ngày 23/10/2017.  

Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Vũ Hải Đường và khu 
trung tâm xã Phú Bình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

được giao làm Chủ đầu tư. Trong quá trình đầu tư dự án, đại diện của Chủ đầu tư 
đã thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nga 

Viên là đơn vị thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư không ký kết hợp đồng 
kinh tế nào với nhân dân xã Phú Bình, ngày 30/6/2015 đại diện chủ đầu tư đã thực 
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hiện thanh toán đầy đủ kinh phí với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nga 
Viên theo đúng giá trị đã được quyết toán tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 

07/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên hiện tại, Công ty TNHH Thương 
mại và Du lịch Nga Viên vẫn chưa thanh toán dứt điểm các khoản nợ đối với nhân 
dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa. 

VI. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 

1. Cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng bể nước 

sạch cho thôn Khuổi Bốc. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn 

tại văn bản số 150/SNN-TTN ngày 31/01/2018.  

Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt xã Kiến Thiết và thôn 

Đồng Cầu, Bình Ca 2, thôn Khe Đảng, xã Tứ Quận, huyên Yên Sơn, tỉnh Tuyên 
Quang (trong đó gồm xây dựng bể nước sạch cho thôn Khuổi Bốc, xã Kiến thiết) 

đã được đề xuất trong danh mục Kế hoạch chương trình mở rộng quy mô vệ sinh 
và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020, sử dụng nguồn vốn 

vay Ngân hàng Thế giới (WB) được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết 
định số 294/QĐ-UBND ngày 05/9/2017. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn 

thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

VII. SAU KỲ HỌP THỨ 5 

1. Cử tri thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị: Tiếp tục đầu tư kinh 

phí xây dựng công trình kè bờ sông Gâm khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện. Hiện 
nay, hai bên bờ sông hạ lưu công trình thủy điện Tuyên Quang đã bị sạt lở, ảnh 

hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang tại Văn bản số 238/SNN-TL ngày 28/02/2018.  

Kết quả giải quyết: Công trình kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thuỷ 

điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 
được phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020, hiện chủ đầu tư 

(Ban quản lý ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh) đang triển khai thi 
công. Tại thời điểm 30/9/2021 đã thi công cơ bản hoàn thành các gói thầu số 

1,2,5,6. Hiện đang tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 3, 4, dự kiến hoàn thành 
dự án trong tháng 12/2021. 

VIII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 

1. Cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: Có giải pháp cho nhân 

dân khai thác để trồng lại hoặc có biện pháp xử lý dứt điểm việc cây rừng chết khô 

nhiều  tại rừng phòng hộ thôn Như Xuyên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn 

Dương tại Văn bản số 1306/SNN-KL ngày 20/8/2018.  

Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT có Văn bản số 288/BC-SNN 

về đề xuất xin thanh lý rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại do nguyên nhân bất khả 



9 
 

 

kháng của Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương gửi 
Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa cho ý 

kiến chỉ đạo. 

2. Cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xem xét chuyển phần 

đất rừng phòng hộ đã giao cho nhân dân trồng và bảo vệ rừng sang đất rừng sản 

xuất để nhân dân quản lý cây trồng trên đất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm 

Hóa tại Văn bản số 1341/SNN-KL ngày 27/8/2018.  

Kết quả giải quyết: Tại khoản 2 Điều 16 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 

29/2004/QH11 quy định kỳ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng là mười năm. Vì 
vậy, nội dung đề nghị chuyển phần đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất xẽ 

được cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định của 
Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo. 

3. Cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: Khẩn trương sửa chữa 

hệ thống nước sạch tập trung tại thôn Cây Táu và Như Xuyên để đảm bảo nguồn 

nước sinh hoạt cho nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn 

Dương tại văn bản số 1353/SNN-TTN ngày 27/8/2018.  

Kết quả giải quyết: Dự án nâng cấp mở rộng cụm công trình cấp nước sinh 
hoạt xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương (trong đó gồm công trình cấp nước thôn 

Như Xuyên, Cây Táu) đã được đề xuất trong danh mục Kế hoạch Chương trình mở 
rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016-

2020, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), được UBND tỉnh Tuyên 
Quang phê duyệt tại Quyết định 294/QĐ-UBND ngày 05/9/2017. Hiện nay, công 

trình đang chuẩn bị các bước đầu tư. 

IX. SAU KỲ HỌP THỨ 6 

1. Cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Rà soát quy hoạch, 

chuyển mục đích sử dụng một số diện đất rừng phòng hộ khu vực Khuân Hân 

thuộc thôn Soi Đúng, xã Vinh Quang sang đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp để 
giao cho nhân dân phát triển sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1439/SNN-KL ngày 11/9/2018.  

Kết quả giải quyết: Tại khoản 2 Điều 16 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 

29/2004/QH11 quy định kỳ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng là 10 (mười) năm. 
Vì vậy, nội dung đề nghị chuyển phần đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất sẽ 

được cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định của 
Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo. Đối với rừng trồng bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước và bằng nguồn vốn do các hộ gia đình tự bỏ vốn trồng trên 
đất rừng phòng hộ phải được tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ theo quy định tại 

Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban 
hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ. 
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2. Cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn khảo sát, nâng cấp, hạ trạm bơm trên địa bàn Cấp Tiến và các xã 

ven sông có trạm bơm để đảm bảo đáp ứng nước tưới tiêu phục vụ sản xuất trên 
địa bàn xã. Hiện nay, các công ty khai thác khoáng sản đã nạo vét dòng sông nên 
các trạm bơm cũ không thể bơm nước phục vụ phát triển sản xuất của xã như thiết 

kế ban đầu. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn 

Dương tại Văn bản số 1840/SNN-TL ngày 15/9/2017 và Văn bản số 1419/SNN-TL 
ngày 17/9/2018. 

Kết quả giải quyết: Hiện công trình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 115/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 giao Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên 

Quang làm chủ đầu tư. Thời điểm 30/9/2021 công trình đã được Chủ đầu tư (Ban 
quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang) thi công hoàn thành 5% khối lượng xây 

dựng, dự kiến sẽ thi công hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong 
năm 2021 bằng nguồn vốn hỗ trợ sản phẩm, công ích thủy lợi năm 2021. 

3. Cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư nâng cấp công 

trình thủy lợi Nà Coóc, thôn Ngọc Lâu, hiện nay công trình đã xuống cấp rất 

nghiêm trọng, nhiều xe trọng tải lớn thường đi đường tránh qua thân đập Nà Coóc 
gây hư hỏng nặng, có nguy cơ vỡ thân đập. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm 

Hóa tại văn bản số 1474/SNN-BQLTL ngày 17/9/2018.  

Kết quả giải quyết: Đề nghị UBND xã Vinh Quang chỉ đạo BQL công trình 

thủy lợi xã tổ chức nạo vét, phát dọn, khơi thông lòng tràn xả lũ đảm bảo thông 
thoáng khi thoát lũ; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện những dấu hiệu có 

nguy cơ gây mất an toàn cho công trình, kịp thời báo cáo UBND xã và Ban quản lý 
khai thác CTTL Tuyên Quang để có biện pháp xử lý; tổ chức cắm biển báo cấm xe 

tải trọng lớn lưu thông trên thân đập, tránh gây mất an toàn cho công trình. Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất đưa công trình Nà Coóc (Cốc Cooc) vào kế 

hoạch đầu tư bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 
2022 tại Văn bản số 1832/SNN-KH ngày 16/9/2021. 

X. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 

1. Cử tri xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xem xét, chuyển đổi mục 

đích sử dụng một phần diện tích rừng đặc dụng tại thôn Nà Khau, xã Hà Lang 

thành đất sản xuất. Hiện nay, mốc đất rừng đặc dụng đang nằm trong thôn, nhân 
dân không có đất để sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Hà Lang, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 249/SNN-KL ngày 21/02/2019.  

Kết quả giải quyết: Khoản 1 Điều 11 Luật Lâm nghiệp, quy định kỳ quy 
hoạch cấp quốc gia là mười năm. Vì vậy, nội dung đề nghị sẽ được cấp có thẩm 

quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng thực tế và theo đúng 
quy định của Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo. Vị trí mốc rừng 
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đặc dụng số CC5 sẽ được thực hiện điều chỉnh sang vị trí mới cho hợp lý sau khi 
cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng đối với những 

diện tích đất rừng đặc dụng có hiện trạng thực tế là ruộng, vườn, nhà ở, ... 

2. Cử tri xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Ngành chuyên 

môn xử lý kỹ thuật trước khi xây dựng kè Sông Lô, nơi có mạch nước ngầm gây lún 

sụt kè đã xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã An Tường, thành phố 

Tuyên Quang tại Văn bản số 266/SNN-TL ngày 22/02/2019.  

Kết quả giải quyết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý Dự án đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT đã lập phương án và dự toán 
khắc phục sự cố theo đúng quy định hiện hành để tu sửa khắc phục đảm bảo an 

toàn, bền vững công trình; đã phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu bảo 
hiểm xây dựng công trình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm công trình để thực 

hiện giải quyết bảo hiểm bồi thường thiệt hại công trình theo quy định của hợp 
đồng đã ký kết. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 10/2019 nhà thầu bảo hiểm xây 

dựng công trình vẫn không thực hiện giải quyết bảo hiểm bồi thường thiệt hại công 
trình theo quy định của hợp đồng đã ký kết nên ngày 29/10/2019 Ban quản lý Dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT đã có đơn khởi kiện gửi 
Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang để được giải quyết theo quy định. Thời 
điểm 30/9/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Tuyên Quang đang thực hiện các 

bước giải quyết theo trình tự hiện hành của Pháp Luật. 

XI. SAU KỲ HỌP THỨ 7 

1. Cử tri thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị: Tiếp tục đầu tư xây 

dựng công trình kè bờ sông Gâm để đảm bảo đời sống của các hộ dân. Hiện nay, 

một số hộ gia đình trong diện di dời để xây dựng công trình kè bờ sông Gâm đã 
được kiểm kê nhưng chưa được đền bù giải phóng mặt bằng, đến nay nhà cửa đã 

xuống cấp nghiêm trọng không xây dựng, sửa chữa được ảnh hưởng đến sinh hoạt 
và đời sống. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri thị trấn Na Hang, 
huyện Na Hang tại Văn bản số 338/SNN-QLXDCT ngày 06/3/2019.  

Kết quả giải quyết: Dự án được khởi công xây dựng tháng 01 năm 2011. Tuy 
nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2147/UBND-TL 
ngày 12/9/2013 chỉ đạo dừng, giãn tiến độ thực hiện xây dựng công trình, năm 

2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 
về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 của tỉnh Tuyên 

Quang.Đến nay, việc chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thực hiện đạt 
90% (Trong đó: Đối với đoạn kè thuộc Gói thầu số 3,4 đã thực hiện chi trả xong. 

Đối với một số hộ bổ sung, hiện tại đã họp xét hội đồng bồi thường đang làm thủ 
tục xác nhận bản đồ thu hồi đất và chờ giá đất của UBND tỉnh phê duyệt xong mới 

trình phương án bồi thường bổ sung được); đối với đoạn kè thuộc Gói thầu số 01 
còn 01 hộ và Gói 02 còn 03 hộ chưa nhận một phần tiền bồi thường; đối với đoạn 

kè thuộc Gói thầu số 5,6 đã giải phóng mặt bằng và thi công hoàn thiện). Tại thời 
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điểm 30/9/2021 dự án thi công cơ bản hoàn thành các gói thầu số 1,2,5,6. Hiện 
nay, đang tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 3, 4, dự kiến hoàn thành dự án 

trong tháng 12/2021. 

2. Cử tri xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng kè hai bên 

suối dọc tuyến từ cánh đồng Nà Nục đến cầu tràn thôn 2 để đảm bảo diện tích canh 

tác đất nông nghiệp cho nhân dân, hiện nay hai bên bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Côn Lôn, huyện 

Na Hang tại Văn bản số 506/SNN-TL ngày 28/3/2019.  

Kết quả giải quyết: Đến thời điểm 30/6/2021 công trình được đầu tư xây dựng 

hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 650m bằng nguồn vốn Ngân sách trung 
ương (thực hiện Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững); vốn ngân sách tỉnh; vốn ngân sách huyện Na Hang; vốn do nhân 
dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác tại Quyết định số 41/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2020. Dự kiến từ 2020-2024 sẽ đầu tư xây dựng tiếp 6.590,44m (kè 
bên tả dài 2.813,71m; kè bên hữu dài 3.776,73m) bằng nguồn vốn ngân sách Trung 

ương và ngân sách địa phương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
703/QĐ-UBND ngày 28/6/2021. 

3. Cử tri xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư sửa chữa và đưa 

vào sử dụng công trình nước sạch của thôn Làng Nhà. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Kim Quan, huyện 

Yên Sơn tại văn bản số 498/SNN-TTN ngày 28/3/2019.  

 Kết quả giải quyết: Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh 

hoạt xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật tại Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 19/7/2021, trong đó giao Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn 
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay 

vốn Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư xây dựng công trình với quy mô cấp nước 
sinh hoạt cho 215 hộ gia đình và các cơ quan trường học trên địa bàn xã Kim Quan, 

trong đó có thôn Làng Nhà. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn thi công xây 
dựng, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý I năm 2022. 

XII. KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 

1. Cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị: Điều chỉnh mốc cắm phân 

rừng đặc dụng tại một số điểm trong thôn Nà Chác, mốc cắm trước đây gần với 

nhà dân gây khó khăn trong việc sử dụng đất sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Năng Khả, 

huyện Na Hang tại Văn bản số 249/SNN-KL ngày 11/6/2019.  

Kết quả giải quyết: Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 

quy định kỳ quy hoạch cấp quốc gia là mười năm. Vì vậy, nội dung đề nghị chuyển 
đổi mục đích sử dụng một phần diện tích rừng phòng hộ tại Thôn Nà Chác, xã 

Năng Khả thành đất rừng sản xuất và đất ngoài lâm nghiệp sẽ được cấp có thẩm 
quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng thực tế và theo đúng 
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quy định của Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo. Vị trí các mốc 
rừng phòng hộ sẽ được thực hiện điều chỉnh sang vị trí mới cho hợp lý sau khi cấp 

có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng đối với những 
diện tích đất rừng phòng hộ có hiện trạng thực tế là ruộng, vườn, nhà ở ..  

XIII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 

1. Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tỉnh quan tâm định 

hướng việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho xã Yên Nguyên để 

phát triển kinh tế đạt hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 1475/SNN-TTBVTV ngày 14/9/2019.  

Kết quả giải quyết: Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan 

chức năng của huyện Chiêm Hóa đánh giá kết quả thực hiện sản xuất nông, lâm 

nghiệp và định hướng giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm tiếp theo cụ thể đến từng 

xã, từng loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa 

phương, đảm bảo phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối 

hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa của địa phương giai đoạn 2017-2020, đánh giá những thuận 

lợi, khó khăn trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và 

xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến 2030. 

2. Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát chất lượng và giá cả các loại giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ 
thực vật trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Yên Nguyên, 
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 1407/SNN-QLCL ngày 04/9/2019.  

Kết quả giải quyết: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, trong 
thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tăng cường 

phối hợp với các đơn vị có liên quan của tỉnh và của huyện Chiêm Hóa tập trung 
tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và lấy mẫu vật tư nông 
nghiệp để phân tích kiểm tra chất lượng. 

3. Cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn: Đầu tư xây dựng kè chắn lũ bảo vệ 

diện tích ruộng và soi, đường bê tông nông thôn của 03 thôn: Làng Ắp, Pắc 

Nghiêng, Lũng Quân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Kiến Thiết, 
huyện Yên Sơn tại Văn bản số 1478/SNN-TL ngày 14/9/2019. 

Kết quả giải quyết, đến thời điểm 30/9/2021: 

- Đã đầu tư hoàn thành một số đoạn kè xung yếu của thôn Pắc Pắc Nghiêng 

và Làng Lan với tổng chiều dài 380m bao gồm: 
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+ Năm 2018: Đầu tư hoàn thành đoạn kè của thông Làng Lan dài 101m và 
thôn Pắc Nghiêng dài 131m bằng nguồn vốn 135 do UBND xã Kiến Thiết làm Chủ 

đầu tư, tuy nhiên đến mùa mưa lũ năm 2019 thì tuyến kè qua thôn Pắc nghiêng đã 
bị mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn. 

+ Năm 2020:  Đầu tư hoàn thành 148m đoạn kè của thôn Pắc Nghiêng bằng 

nguồn vốn 135 do UBND huyện Yên Sơn làm chủ đầu tư. 

- Các đoạn kè khác theo ý kiến kiến nghị của cử tri: Đến thời điểm hiện tai do 

nguồn kinh phí hạn chế nên UBND huyện Yên Sơn chưa bố trí được kinh phí để đầu 
tư xây dựng. UBND huyện sẽ tiếp tục xem xét, lồng ghép bố trí nguồn vốn để triển 
khai thực hiện đầu tư xây dựng trong giai đoạn tới. 

4. Cử  tri xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Công ty Lâm nghiệp 

Chiêm Hóa bàn giao thêm diện tích đất lâm nghiệp về địa phương quản lý để giao 

cho nhân dân trồng rừng; đồng thời xem xét tăng tỷ lệ phân chia lợi nhuận sau thu 
hoạch cho người dân để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp 

(Công ty Lâm nghiệp có trên 501 ha đất, trả lại cho địa phương trên 39 ha, diện 
tích này so với số dân của địa phương là ít). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử xã Phú Bình, huyện 
Sơn Dương tại Văn bản số 1460/SNN-KL ngày 12/9/2019.  

Kết quả giải quyết: Diện tích đất lâm nghiệp Công ty bàn giao trả lại UBND 
xã Phú Bình quản lý là: 39,02 ha (Hiện tại, công ty chưa làm thủ tục bàn giao trả 

lại địa phương). Đề nghị: Công ty TNHH MTV LN Chiêm Hoá sớm bàn giao trả 
lại địa phương quản lý 39,02 ha đất theo phương án sử dụng đất được phê duyệt. 
Nội dung này đề nghị các hộ gia đình và Công ty TNHH một thành viên lâm 

nghiệp Chiêm Hoá xem xét, thống nhất trước khi ký hợp đồng liên doanh trồng 
rừng để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp. 

XIV. SAU KỲ HỌP THỨ 8 

1. Cử tri xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị: Tỉnh có định hướng cho 

nhân dân trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao thay thế cây mía, hiện nay giá 
thu mua mía của nhà máy đường rất thấp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Hồng Quang, huyện Lâm 
Bình tại Văn bản số số 495/BC-SNN ngày 08/10/2019.  

Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với UBND 
các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân lựa chọn các cây trồng mới có 

năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, bổ sung vào 
cơ cấu giống cây trồng của tỉnh để nhân dân lựa chọn đưa vào sản xuất. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng kế 
hoạch sản xuất tại các địa phương, trong đó: Điều chỉnh diện tích mía năm 2020 
còn 4.539 ha, giảm 3.689 ha mía so với năm 2019; đến năm 2021 là 2.260 ha; giảm 

so với năm 2020 là 2.279 ha, chuyển sang giao chỉ tiêu thực hiện các loại cây có 
giá trị kinh tế như: Cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây chè, cây ngô, cây rau 

đậu,...thay thế cây mía. 
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2. Cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị: Ngành chức năng kiểm 

tra, rà soát, đánh giá để điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng  nhằm tạo điều kiện 

cho nhân dân có đất sản xuất, canh tác tăng thu nhập (hiện nay, tại thôn Mỏ Ché, 
xã Tân Trào người dân đã và đang canh tác trồng cây Chè và các loại cây màu 
khác từ năm 1993, trong khi đó năm 2007 khu vực này được đưa vào phê duyệt 

quy hoạch là rừng đặc dụng). 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn Dương 

tại Văn bản số 1600/SNN-KL ngày 07/10/2019.  

Kết quả giải quyết: Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định 

kỳ quy hoạch cấp quốc gia là mười năm. Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang đã thực hiện xong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng. Vì 

vậy, nội dung đề nghị điều chỉnh ranh giới từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất tại 
thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy 

hoạch phù hợp với hiện trạng thực tế và theo đúng quy định của Nhà nước và của 
tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo. 

XV. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 

1. Cử tri xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nghiên cứu chuyển đổi 

đất khu vực Tát Trà thuộc thôn Bó Củng được nhà nước quy hoạch là đất rừng đặc 
dụng, nhưng hiện nay nhân dân thôn Bó Củng đang canh tác khoảng 47 ha thành 
đất sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Kim Bình, huyện Chiêm 
Hóa tại Văn bản số số 383/SNN-KL ngày 23/3/2020.  

Kết quả giải quyết: Qua kiểm tra thực tế, diện tích cử tri đề nghị là 76,98 ha đất 
được quy hoạch chức năng rừng đặc dụng. Trong đó, có 39,19 ha rừng trồng đặc 

dụng, loài cây Keo, hiện nay có 35 hộ gia đình đang hợp đồng nhận khoán bảo vệ 
rừng theo Chương trình Mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững; ngoài ra có một 

số diện tích đất bằng và quanh chân đồi thấp hiện nay các hộ gia đình, cá nhân đang 
canh tác trồng cây nông nghiệp và cây ăn quả. Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm 

nghiệp năm 2017 quy định kỳ quy hoạch cấp quốc gia là mười năm. Trong năm 
2016, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân 3 

loại rừng. Vì vậy ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kim Bình sẽ được tiếp thu và trình 
cấp có thẩm quyền xem xét  điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với hiện trạng thực 
tế và theo đúng các quy định của Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo. 

2. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng phai tưới 
tiêu cho cánh đồng ruộng thôn Nà Tang và tiếp tục hỗ trợ cấu kiện bê tông để lắp 

đặt đoạn kênh mương tại cánh đồng Nà Toạt của thôn Chương. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên 

Sơn tại Văn bản số 341/SNN-TL ngày 16/3/2020.  

Kết quả giải quyết: Về kiến nghị đầu tư xây dựng phai tưới tiêu cho cánh 

đồng thôn Nà Tang: Chưa giải quyết xong do nguồn kinh phí của tỉnh hạn chế nên 
chưa bố trí được kinh phí để đầu tư xây dựng công trình. Sở Nông nghiệp và PTNT 
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sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh lồng 
ghép bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp 

công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

Về kiến nghị tiếp tục hỗ trợ cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn để lắp đặt đoạn 
kênh tại cánh đồng Nà Toạt của thôn Chương: Đã giải quyết xong do tuyến kênh 

tại cánh đồng Nà Toạt của thôn Chương có chiều dài 200m đã xây dựng hoàn 
thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2019 bằng bằng cấu kiện bê tông thành 

mỏng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

3. Cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị: Khẩn trương bố trí kinh phí 

xây bờ kè đập phai Quăng chiều dài khoảng 120m, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã tiếp thu từ năm 2016 nhưng đến nay chưa được đầu tư xây dựng.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Năng Khả, huyện Na 

Hang tại Văn bản số 339/SNN-TL ngày 16/3/2020.  

Kết quả giải quyết: Công trình Phai Quăng, được đầu tư tu sửa nâng cấp năm 

2015 do ảnh hưởng của mưa lũ đã tác động trực tiếp vào bờ ruộng vai phải phía 
thượng lưu gây nguy cơ sạt lở khu ruộng đang canh tác của nhân dân thôn Nà Reo, xã 

Năng Khả, Sở NN&PTNT đã có Văn bản số 267/SNN-TL ngày 17/02/2017 về việc 
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Năng Khả. Thời điểm 30/9/2021 UBND xã 
Năng Khả chưa triển khai thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền, cụ thể: Chưa bố trí 

được nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện đắp đất bù lại diện tích đã bị sạt lở phía 
sau tường cánh vai phải công trình Phai Quăng; đã báo cáo UBND huyện Na Hang 

đưa vào kế hoạch di chuyển hộ gia đình ông Hoàng Duy Nhất, thôn Nà Reo, xã 
Năng Khả ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời vận động nhiều lần hộ gia đình 

ông Hoàng Duy Nhất di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, tuy nhiên do gia đình 
chưa tìm được đất ở mới nên đến nay vẫn chưa di chuyển được. 

4. Cử tri xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Ban quản lý hợp tác xã 

thu và trả nợ thủy lợi phí cho dân trong năm 2019.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Kim Bình, huyện Chiêm 
Hóa tại Văn bản số 471/SNN-BQLTL ngày 01/4/2020.  

Kết quả giải quyết: Công tác bàn giao nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giữa thành viên cũ và thành viên mới của Ban 
quản lý CTTL xã Kim Bình, kết quả cụ thể như sau: Số tiền phải thu hồi 

131.279.358 đồng, đến nay mới thu hồi được 81.945.000 đồng. Công tác thu và trả 
nợ thủy lợi phí từ năm 2007 trở về trước, kết quả cụ thể như sau: Số tiền nợ phải 

thu 1.183.653.743 đồng (đến nay mới thu được 310.000.000 đồng); số tiền nợ phải 
trả 860.614.528 đồng (đến nay mới trả được 274.778.000 đồng). 

5. Cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư, nâng cấp sửa 

chữa Công trình thủy lợi An Chua, xã Trung Hà để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu 

phục vụ sản xuất cho 6 thôn với diện tích 175ha, hiện nay công trình đã xuống cấp 
nghiêm trọng. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Trung Hà, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 470/SNN-BQLTL ngày 01/4/2020.  

Kết quả giải quyết: Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân, 
Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 144/SNN-TL ngày 12/02/2020 về 
việc báo cáo kết quả kiểm tra công trình sau mùa mưa lũ năm 2019, trong đó có 

đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp kênh mương thuộc công 
trình Đập Rõm, xã Trung Hà. Đến nay, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Tuyên Quang đang triển khai thi công xây dựng công trình, đạt khoảng 65% khối 
lượng thiết kế. 

XVI. SAU KỲ HỌP THỨ 9 

1. Cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xem xét bố trí đất ở, đất 

sản xuất cho 21 hộ dân tộc Mông đang sinh sống tại khu vực Lung Moong (là đất 
rừng phòng hộ) để người dân có đất canh tác, sinh hoạt,  ổn định đời sống và cho 

các cháu đi học được thuận lợi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm 

Hóa tại Văn bản số 515/SNN-KL ngày 09/4/2020.  

Kết quả giải quyết: Sau khi làm việc trực tiếp với cử tri có ý kiến, kiến nghị 

(ông Hà Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Phú), nội dung kiến 
nghị của cử tri là “Kiến nghị với Nhà nước sớm có biện pháp giúp xã thực hiện 
công tác ổn định dân cư cho 21 hộ, 136 khẩu đồng bào dân tộc Mông hiện nay 

đang sinh sống tại khu vực rừng phòng hộ Lung Moong để đảm bảo đời sống, an 
ninh trật tự nông thôn, thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, bảo 

vệ môi trường và tạo điều kiện giáo dục cho con em của các hộ đồng bào” . Năm 
1997, thực hiện di chuyển 30 hộ dân tộc Mông khu vực Lung Moong, thôn Khuẩy 

Lầy, xã Linh Phú xuống định canh, định cư tại các thôn Nà Luông, Pác Hóp, Pắc 
Cháng, Khuổi Đấng, đồng thời đã giao đất ở, đất canh tác cho các hộ gia đình với 

tổng diện tích 124.548 m2, (trong đó: Đất ở 12.000 m2; đất 2 lúa 13.446 m2; đất 1 
lúa 68.696 m2; đất màu 30.042 m2). Sau khi thực hiện di chuyển 30 hộ dân tộc 

Mông ra khỏi khu vực Lung Moong, thôn Khuẩy Lầy, xã Linh Phú, từ năm 1998 
đến nay do chưa làm tốt công tác quản lý của chính quyền địa phương cơ sở dẫn 

đến để các hộ gia đình tự ý lên khu vực Lung Moong, thôn Khuẩy Lầy, xã Linh 
Phú dựng nhà ở và canh tác trồng cây lương thực để sinh sống. 

2. Cử tri xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng công 

trình thủy lợi phục vụ nhu cầu, sản xuất của nhân dân thôn Nà Khau.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hà Lang, huyện Chiêm 

Hóa tại Văn bản số 643/SNN-TL ngày 04/5/2020.  

 Kết quả giải quyết: Thời điểm 30/9/2021 công trình “Nâng cấp, mở rộng 

công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân An, xã Hà Lang”  do Trung tâm nước sạch 
và VSMT nông thôn làm Chủ đầu tư hiện nay cơ bản đã hoàn thành (đang vận 

hành cấp nước thử), dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021. 
Nên UBND xã Hà Lang chưa giao công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn 

Nà Khau cho BQL công trình thủy lợi xã thực hiện quản lý và khai thác để cấp 
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nước hỗ trợ công trình thủy lợi Khuổi Trò phục vụ sản xuất cho nhân dân trên địa 
bàn thôn Nà Khau, xã Hà Lang.   

3. Cử tri xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị: Xây dựng, tu sửa hồ 

Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu (đã được phê duyệt chủ trương từ năm 2016) để đảm 
bảo tưới tiêu cho 5 thôn: Phú Nhiêu, Phú Sơn, Lão Nhiêu, Lãng Nhiêu, xã Phú 

Lương và thôn Thái Hòa, xã Tam Đa.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Phú Lương, huyện Sơn 

Dương tại Văn bản số 548/SNN-BQLTL ngày 15/4/2020.  

Kết quả giải quyết: Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ Đồng Trại, thôn Phú 

Nhiêu, xã Phú Lương đang được Ban quản lý đầu tư xây dựng các dự án nông 
nghiệp và PTNT đang triển khai thi công xây dựng công trình, đạt khoảng 15% 

khối lượng thiết kế. 

4. Cử tri xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị: Xem xét, đầu tư xây dựng 

tuyến mương từ thôn Hoàng Sơn đến thôn Nhà Thờ. Nhà nước đã xây dựng đập 
thủy lợi nhưng chưa xây dựng tuyến mương dẫn nước, nên không có nước cho 

nhân dân khu tái định cư sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Chân Sơn, huyện Yên 

Sơn tại Văn bản số 572/SNN-BQLTL ngày 20/4/2020.  

Kết quả giải quyết: Tuyến mương dẫn nước theo ý kiến cử tri xã Chân Sơn, 
huyện Yên Sơn là mương nhánh của tuyến mương từ thôn Hoàng Sơn đến thôn 

Nhà Thờ, dự kiến điểm chia nước tại cọc M96 với chiều dài 724,8 m để cấp nước 
tưới ổn định cho khoảng 7,6ha đất canh tác thuộc xứ Đồng Ré và xứ Đồng Phai 

của 99 hộ dân (trong đó có 32 hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang) thuộc 
thôn Hoàng Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Sơn đang đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách Trug ương cấp 
cho Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang, thời gian 

thực hiện từ năm 2021-2022. 

5. Cử tri xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị: Kiểm tra, xem xét kỹ việc 

đầu tư mới công trình nước sạch cho khu di dân tái định cư xã Nhữ Hán để tránh 
gây lãng phí. Trước đây, công trình nước sạch được đầu tư xây dựng mới, sau một 

thời gian sử dụng đã bị hỏng, vỡ đường ống, không đảm bảo cung cấp nguồn nước 
sinh hoạt cho người dân sử dụng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Nhữ Hán, huyện Yên 

Sơn tại văn bản số 337/SNN-TTN ngày 16/3/2020.  

Kết quả giải quyết: Đối với khu di dân tái định cư thôn Đồng Rôm, xã Nhữ 

Hán không thực hiện đầu tư do các hộ dân ở đây không có nhu cầu sử dụng nước 

từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Đối với khu di dân tái định 

cư thôn Cây Dừa, xã Nhữ Hán đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

xây dựng Dự án Nâng cấp, mở rộng cụm công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ 

Khê, xã Nhữ Hán, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn tại Quyết định số 1242/QĐ-

UBND ngày 24/10/2018, do Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn làm chủ 
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đầu tư, từ nguồn vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư xây dựng công 

trình. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành 

trong năm 2021. 

XVII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 

1. Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nghiên cứu, xem xét cho 

chuyển đổi một phần diện tích đất rừng phòng hộ khu vực giáp xã Hòa Phú sang đất 

sản xuất lâm nghiệp để nhân dân có thêm đất sản xuất, canh tác, tăng thu nhập. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa tại Văn bản số 1413/SNN-KL ngày 22/9/2020. 

Kết quả giải quyết: Khu vực cử tri đề nghị chuyển đổi thuộc khoảnh 545A, 

khu vực thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, có diện tích 81,33 ha 
(rừng tự nhiên 74,43 ha; rừng trồng 6,90 ha; đất nông nghiệp 2,48 ha) , chức năng 
quy hoạch phòng hộ, Uỷ ban nhân dân xã quản lý. Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm 

nghiệp năm 2017 quy định thời kỳ quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia là 10 năm, 
tầm nhìn từ 30 đến 50 năm. Mặt khác, hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp 

và PTNT thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến 2050. Vì vậy, nội dung đề nghị quy hoạch lại là rừng sản xuất thuộc 

khoảnh 545A, khu vực thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên, có diện tích 81,33 ha, sẽ 
được xem xét điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật khi thực hiện 

quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia trong kỳ quy hoạch tiếp theo. 

2. Cử tri xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xem xét quy hoạch lại 

rừng sản xuất và điều chỉnh lại diện tích đất giữa xã Kiên Đài và xã Bình Phú để 
nhân dân trong thôn có diện tích đất sản xuất đảm bảo cuộc sống (hiện nay trong 

thôn có 73 hộ khai phá từ năm 2001, các hộ phát nương làm rẫy trồng cây ổn định 
từ đó đến nay. Ngày 07/6/2020 Đoàn Kiểm lâm của huyện Chiêm Hóa thông báo 
diện tích đất đó thuộc xã Kiên Đài, việc trồng cây là vi phạm và nhổ cây nhân dân 

đã trồng, nhưng thực trạng dân hai xã đã chuyển nhượng đất cho nhau để canh tác). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Phú, huyện 

Chiêm Hóa tại Văn bản số 1458/SNN-KL ngày 29/9/2020 

Kết quả giải quyết: Đối với nội dung đề nghị quy hoạch lại là rừng sản xuất 

tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định thời kỳ quy hoạch lâm 
nghiệp cấp quốc gia là 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm. Vì vậy, nội dung đề 

nghị quy hoạch lại là rừng sản xuất, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài tổ chức 
rà soát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa trình cấp có thẩm 

quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch khi thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc 
gia ở kỳ quy hoạch tiếp theo. 

Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính: Đề nghị Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ giải quyết ý kiến về điều chỉnh địa giới hành chính 

của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 
198/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. 
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3. Cử tri xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đề nghị: Nghiên cứu, xem xét cho 

chuyển đổi một phần diện tích đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất lâm nghiệp để 

giao cho các hộ dân (hiện nay, đất sản xuất lâm nghiệp cho các hộ quá ít, trên địa 
bàn đất rừng phòng hộ nhiều). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Kim Quan, huyện 

Yên Sơn tại Văn bản số 1397/SNN-KL ngày 18/9/2020. 

Kết quả giải quyết: Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định 

thời kỳ quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia là 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm. 
Mặt khác, hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện quy 

hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, nội 
dung đề nghị quy hoạch lại là rừng sản xuất thuộc khoảnh 428, khu vực thôn 

Khuôn Hẻ, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, có diện tích 103,36 ha (trong đó: rừng 
tự nhiên 101,19 ha; đất chưa có rừng 2,17 ha)  đề nghị Ủy ban nhân xã Kim Quan 

tổ chức rà soát, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền 
xem xét điều chỉnh quy hoạch khi thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia ở 

kỳ quy hoạch tiếp theo. 

4. Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Giải quyết dứt điểm 

việc tranh chấp diện tích đất rừng phòng hộ giữa xã Yên Nguyên, huyện Chiêm 
Hóa với xã Lực Hành, huyện Yên Sơn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa tại Văn bản số 1635/SNN-KL ngày 27/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Kiểm tra hiện trạng thực tế trong 19,41 ha theo ý kiến, 

kiến nghị của cử tri, hiện nay các hộ gia đình thuộc thôn Đồng Mán, xã Lực Hành 
đang canh tác sản xuất, trong đó có 2,10 ha rừng trồng loài cây keo bằng vốn tự có 

của hộ gia đình, 17,31 trồng cây nông nghiệp (sắn, ngô, dong riềng).  

Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đã được Sở 

Nội vụ có ý kiến tại Văn bản số 499/SNV-XDCQ&CTTN ngày 29/7/2019, giữ 
nguyên đường địa giới hành chính đã được xác lập giữa xã Yên Nguyên và xã Lực 

Hành trong bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364 chính quyền xã, huyện đang 
quản lý sử dụng. 

Căn cứ điểm i khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp và khoản 3 Điều 23 Luật 
Đất đai năm 2013 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và quản lý 
nhà nước về lâm nghiệp. Đề nghị UBND huyện Chiêm Hoá chủ trì, giải quyết dứt 

điểm những tranh chấp liên quan đến việc sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ rừng 
phòng hộ theo đúng quy định. 

5. Cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng lại 02 kênh 

mương Khuổi Ông và Phai Mạ, thôn Nà Pục hiện nay đã bị hư hỏng nặng không 

có khả năng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đà Vị, huyện Na 

Hang tại Văn bản số 1560/SNN-TL ngày 14/10/2020. 
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Kết quả giải quyết: Công trình đập xây Khuổi Ông (Nà Cặm) thôn Nà Pục 
hiện đang được chủ đầu tư thi công xây dựng, đến thời điểm 30/6/2021 khối lượng 

hoàn thành khoảng 70%, dự kiến công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 
trong tháng 10/2021. Công trình đập xây Phai Mạ, thôn Nà Pục, công trình có 500 
m kênh bê tông mặt cắt (30x30)cm hiện nay thành và đáy kênh đang bị xuống cấp, 

gây rò rỉ, thất thoát nước. Để công trình cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho 
nhân dân trên địa bàn thôn Nà Pục, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân 

dân xã Đà Vị: Trước mắt, chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã sử dụng 
nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 để tổ chức 

sửa chữa khắc phục những hư hỏng. Về lâu dài, sau khi có chủ trương, chính sách 
của tỉnh tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Đề án kiên cố hóa kênh 

mương giai đoạn 2016-2025. Đề nghị UBND xã Đà Vị tổ chức khảo sát, đo đạc, 
xác định chính xác số lượng, chủng loại cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn gửi UBND 

huyện Na Hang tổng hợp trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình UBND 
tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng trong thời gian tới. 

6. Cử tri thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng kè 2 

bờ sông Gâm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri thị trấn Na Hang, huyện 
Na Hang tại Văn bản sổ 1563/SNN-TL ngày 15/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Công trình kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thuỷ 

điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 
được phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020, hiện chủ đầu tư 

(Ban quản lý ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh) đang triển khai thi 
công. Tại thời điểm 30/9/2021 đã thi công cơ bản hoàn thành các gói thầu số 

1,2,5,6. Hiện đang tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 3, 4, dự kiến hoàn thành 
dự án trong tháng 12/2021. 

7+8. Cử tri thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị: (1) Đầu tư xây dựng 

đập chứa nước hoặc xây dựng tuyến mương để cung cấp nước tưới phục vụ sản 

xuất cho nhân dân; (2) Cấp kinh phí tư sửa, nạo vét tuyến mương Phai Nà, đập 
chứa nước Phai Nà tổ 14 thị trấn Na Hang. 

Sau khi xác minh nội dung kiến nghị của cử tri, xác định nội dung cử tri kiến 
nghị “Đầu tư xây dựng đập chứa nước hoặc xây dựng tuyến mương để cung cấp 
nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân” và nội dung kiến nghị “Cấp kinh phí tư 

sửa, nạo vét tuyến mương Phai Nà, đập chứa nước Phai Nà tổ 14 thị trấn Na 
Hang” là cùng một ý kiến. Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri thị 

trấn Na Hang, huyện Na Hang tại Văn bản sổ 1563/SNN-TL ngày 15/10/2020 và 
Văn bản số 1440/SNN-BQL ngày 28/9/2020. 

Kết quả giải quyết: Công trình Phai Nà được xây dựng và đưa vào sử dụng 
khoảng năm 1986, hiện nay đang phục vụ nước tưới cho 2,267 ha/năm diện tích 

đất trồng lúa và rau màu vụ 3 của 11 hộ dân Tổ 14, thị trấn Na Hang. Để đảm bảo 
nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn 

bản số 648/SNN-TL ngày 05/5/2020 về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn 
công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2020, trong đó đề xuất Ủy ban nhân dân 
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tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, khắc phục đối với công trình Phai 
Nà, thị trấn Na Hang. Do khó khăn vè vốn đầu tư đến nay công trình Phai Nà chưa 

được đầu tư tư sửa. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất đưa công trình Phai Nà 
vào kế hoạch đầu tư bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 
lợi năm 2022 tại Văn bản số 1832/SNN-KH ngày 16/9/2021. 

XVIII. SAU KỲ HỌP THỨ 10 

1. Cử tri xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nghiên cứu chuyển đổi 

một số lô, khoảnh đất rừng phòng hộ trên địa bàn xã Kiên Đài sang đất sản xuất 
cho phù hợp để nhân dân có đất canh tác. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của xã Kiên Đài, huyện Chiêm 
Hóa tại Văn bản số 1633/SNN-KL ngày 27/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định 
thời kỳ quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia là 10 năm, tầm nhìn từ 30 đến 50 năm. 

Mặt khác, hiện nay Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện quy 
hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, nội 

dung đề nghị quy hoạch từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất tại thuộc khoảnh 
429B và 452A loại rừng phòng hộ (tổng diện tích là: 184,41 ha, trong đó: rừng tự 

nhiên 142,85 ha; rừng trồng 36,93 ha, đất trống 4,63 ha) , chủ quản lý thuộc 
UBND xã Kiên Đài, việc cử tri đề nghị sẽ được xem xét điều chỉnh quy hoạch khi 
thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia ở kỳ quy hoạch tiếp theo. 

2. Cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị: Nghiên cứu chuyển đổi một 

phần diện tích đất rừng phòng hộ tại thôn Làng Un, khu Khuổi Mu sang đất sản 

xuất để nhân dân có đất sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn 

tại Văn bản số 1632/SNN-KL ngày 27/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Khu vực mà cử tri đề nghị chuyển đổi loại rừng phòng 

hộ sang rừng sản xuất thuộc khoảnh 39 và 39A, diện tích 158,42 ha, chức năng 
quy hoạch phòng hộ, tại thôn Làng Un, khu Khuổi Coòng, do UBND xã Kiến 

Thiết, huyện Yên Sơn quản lý. Ngoài nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 
thôn Làng Un, khu Khuổi Coòng, Đảng ủy, UBND xã Kiến Thiết còn có ý kiến 

đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét chuyển diện tích phòng hộ sang đất sản 
xuất để bà con có đất sản xuất tại các khoảnh 26, 14, 36, 56, 161, 106, 82B, 104A 
và khoảnh 124A; với tổng diện tích 967,61 ha. Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm 

nghiệp năm 2017 quy định thời kỳ quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia là 10 năm, 
tầm nhìn từ 30 đến 50 năm. Mặt khác, hiện nay Chính phủ giao cho Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, nội dung đề nghị quy hoạch từ rừng 

phòng hộ sang rừng sản xuất tại khoảnh 39, 39A, 26, 14, 36, 56, 161, 106, 82B, 
104A và khoảnh 124A, diện tích 1.126,03 ha, chủ quản lý thuộc UBND xã Kiến 

Thiết, sẽ được xem xét điều chỉnh quy hoạch khi thực hiện quy hoạch lâm nghiệp 
cấp quốc gia ở kỳ quy hoạch tiếp theo. 
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3. Cử tri xã Phú Bình, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa tiếp tục xem xét, trả lại một phần diện tích 

đất lâm nghiệp cho nhân dân sở tại canh tác, sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phú Bình, xã Tân An, 
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 1590/SNN-KL ngày 21/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất để 
thực hiện sắp xếp, chuyển đổi Công ty thành Công ty TNHH hai thành viên tại 

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 15/8/2017, cụ thể: Diện tích đất Công ty giữ 
lại sử dụng theo hình thức thuê đất là: 5.628,91 ha. Diện tích đất Công ty trả lại địa 

phương là: 933,62 ha (Trong đó: Xã Phú Bình là: 39,02 ha; xã Tân An là: 70,51 
ha; còn lại là các xã khác). Diện tích 109,53 ha Công ty TNHH một thành viên 

lâm nghiệp Chiêm Hoá trả lại địa phương trên địa bàn xã Phú Bình, xã Tân An. 
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đang hướng dẫn Công 

ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hoá lập hồ sơ thu hồi đất, bàn giao 
đất cho địa phương quản lý. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên 

Quang đang lập thiết kế kỹ thuật, dự toán đo đạc địa chính và lập hồ sơ giao đất, 
cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa 

phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định. 

4. Cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đề nghị: Công ty lâm nghiệp Hàm 

Yên trả lại các lô đất sát nhà dân để nhân dân canh tác. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm 
Yên tại Văn bản số 1613/SNN-KL ngày 26/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Ngày 21/7/2020, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có Tờ 
trình số 1456/TTr-GVN.HN về việc đề nghị phê duyệt Phương án sử dụng đất của 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang phê duyệt. Theo nội dung Phương án sử dụng đất của Tổng công ty 
Giấy Việt Nam, diện tích đất nông nghiệp Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên đang 

quản lý, sử dụng dự kiến bàn giao trả lại địa phương quản lý trên địa bàn xã Yên 
Lâm, huyện Hàm Yên là: 271,77 ha. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên 

Quang đang chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân 
huyện Hàm Yên xem xét, thẩm định Phương án sử dụng đất của Tổng công ty 
Giấy Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định. 

5. Cử tri xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị: Nghiên cứu chuyển đổi 

khoảng 50 ha đất rừng phòng hộ từ khu Pá Chè đến khu Nà Nu sang đất sản xuất 

để nhân dân có thêm đất sản xuất, canh tác, tăng thu nhập. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thượng Giáp, huyện 

Na Hang tại Văn bản số 1624/SNN-KL ngày 26/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Khu vực cử tri đề nghị chuyển đổi loại rừng phòng hộ 

sang rừng sản xuất thuộc khoảnh 74, loại rừng phòng hộ, diện tích 72,69 ha (rừng 
tự nhiên 66,22 ha; đất chưa có rừng 6,47 ha), chủ quản lý thuộc UBND xã 

Thượng Giáp, huyện Na Hang quản lý. Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm nghiệp năm 
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2017 quy định thời kỳ quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia là 10 năm, tầm nhìn từ 
30 đến 50 năm. Mặt khác, hiện nay Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, nội dung đề nghị quy hoạch từ rừng phòng hộ sang 
rừng sản xuất tại khoảnh 74, diện tích 72,69 ha, chủ quản lý thuộc UBND xã 

Thượng Giáp, sẽ được xem xét điều chỉnh quy hoạch khi thực hiện quy hoạch lâm 
nghiệp cấp quốc gia ở kỳ quy hoạch tiếp theo. 

6. Cử tri xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: Diện tích đất rừng năm 

1996 thôn Lập Binh được cấp sổ bìa đỏ, hiện nay do phân 3 loại rừng quy hoạch 

vào rừng đặc dụng Tân Trào, nhân dân đã trồng keo nhưng không được khai 
thác, đề nghị xem xét cấp sổ bìa đỏ cho nhân dân quản lý, khai thác và sử dụng 

có hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Yên, huyện Sơn 

Dương tại Văn bản số 1631/SNN-KL ngày 27/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Khu vực cử tri đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, khai thác rừng trồng hộ gia đình tự bỏ vốn và đã giao đất cho hộ gia đình 
thuộc khoảnh 49, có diện tích 70,29 ha, chức năng quy hoạch đặc dụng, chủ quản lý 

thuộc UBND xã Bình Yên, huyện Sơn Dương quản lý. Trong đó: Đã cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất năm 1996 với diện tích 600 m2 (hộ ông Lưu Văn Thục được 
cấp 200 m2; hộ ông Lưu Đình Thân được cấp 400 m2); 0,10 ha rừng trồng bằng vốn 

tự có của hộ gia đình trên đất rừng đặc dụng do UBND xã quản lý. 

Đối với diện tích rừng và đất rừng quy hoạch chức năng đặc dụng trên địa bàn 

xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích 
lịch sử Tân Trào thuộc hạng di tích quốc gia đặc biệt (tại Quyết định số 548/QĐ-

TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và đưa vào quy hoạch hệ thống 
rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 

1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Vì vậy, không thực 
hiện việc giao đất, giao rừng đặc dụng cho các hộ gia đình, cá nhân trên phạm vi, 

ranh giới rừng và đất đặc dụng đã giao cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào 
quản lý, bảo vệ. 

Riêng đối với diện tích 600 m2 đất rừng đặc dụng đã được giao đất cho hộ gia 
đình từ năm 1996 sẽ được xem xét, giải quyết khi thực hiện giao đất, giao rừng cho 
Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào và xem xét, điều chỉnh quy hoạch khi thực 

hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia trong thời gian tới. Đối với 0,10 ha rừng 
trồng do hộ gia đình tự bỏ vốn trồng trên đất rừng đặc dụng sẽ được kiểm tra, xem 

xét, giải quyết khi thực hiện giao đất, giao rừng cho Ban Quản lý rừng đặc dụng 
Tân Trào theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tỉnh cần có các dự án chăn 

nuôi bò, dê để nhân dân chăn nuôi vì hiện nay chăn nuôi lợn chi phí con giống cao.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân An, huyện Chiêm 
Hóa tại Văn bản số 1644/SNN-CNTY ngày 27/10/2020. 
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Kết quả giải quyết: Ngày 08/6/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, 

tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo  chuỗi liên kết đảm bảo chất 
lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định 358/QĐ-UBND); về chính sách: Ngày 

16/7/2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản 

phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 
2021-2025, trong đó tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi chủ lực, mang tính 

đặc sản, gắn với tiêu thụ, phát huy lợi thế của địa phương trên cơ sở triển khai và 
tổ chức thực hiệu có hiệu quả Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ngày 

01/9/2021 Liên ngành Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 
Công thương, Ngân hàng nông nghiệp đã có hướng dẫn số 1724/HDLN- NN-TC-

KHĐT-CT-NHNN hướng dẫn thực hiện Mục 1 Chương II Nghị quyết 
03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế 

hoạch số 49/KH-SNN ngày 12/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển 
khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chỉ đạo các đơn vị chuyên 

môn phối hợp thực hiện. Đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai 
thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND và Quyết định 
358/QĐ-UBND trên địa bàn. 

8. Cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng công 

trình thủy lợi đập Khẩu Nua, thôn Tân Hợp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân An, huyện Chiêm 
Hóa tại Văn bản số 1561/SNN-TL ngày 14/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Ngày 29/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã 
ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt chi tiết Kế hoạch vốn 

đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái 
định cư thủy điện Tuyên Quang, đợt 2 năm 2020. Trong đó công trình Khẩu Nua, 

thôn Tân Hợp, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đang được chủ đầu tư thi công xây 
dựng, đến thời điểm 30/9/2021 khối lượng hoàn thành khoảng 95%, dự kiến công 

trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2021 

9. Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, có giải pháp khắc phục công trình nước 

sạch tại thôn Nặm Đíp đã làm xong nhưng chưa được đưa vào sử dụng, hiện nay 
một số đoạn ống chôn quá nông không đảm bảo an toàn, đầu ra đường ống dẫn 

nước đến các hộ gia đình quá xa. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Lăng Can, huyện 

Lâm Bình tại Văn bản số 1650/SNN-TTN ngày 27/10/2020. 

 Kết quả giải quyết: Hiện nay, một số đoạn ống của công trình nước sạch tại 

thôn Nặm Đíp nằm trong phạm vi thi công của dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường giao thông từ cầu Ta Tè, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can đến chân đèo Kéo 

Nàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn 
đã phối hợp với đơn vị thi công của dự án để di chuyển, lắp đặt lại các đoạn ống 
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của công trình đối với các tuyến đường đã thi công xong. Đối với các tuyến đường 
đang thi công, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đang tiếp tục phối hợp 

với đơn vị thi công của dự án để thực hiện di chuyển, lắp đặt lại các đoạn ống này 
theo đúng thiết kế đã được phê duyệt để cấp nước phục vụ nhân dân. 

10. Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Khẩn trương kiểm tra, 

sửa chữa công trình nước sạch Đon Bả - Nà Cha, hiện nay một số đoạn ống đã  hư 
hỏng xuống cấp, không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Lăng Can, huyện 
Lâm Bình tại Văn bản số 1650/SNN-TTN ngày 27/10/2020. 

 Kết quả giải quyết: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đã ký thỏa 
thuận điều chỉnh hợp đồng gói thi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, trong đó có hạng 
mục cải tạo, sửa chữa, thay thế hệ thống tuyến ống và công trình trên tuyến đã bị 

hư hỏng, xuống cấp với chiều dài khoảng 2.500m đưa công trình hoạt động trở lại 
cấp nước phục vụ nhân dân. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

11. Cử tri xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị: Kiểm tra và có giải pháp xử 

lý nguồn nước sinh hoạt tại thôn Bản Dạ để đảm bảo nước sạch phục vụ nhân dân. 

Hiện nay, do mở đường đi xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, hằng năm 
mưa lũ trôi xuống nguồn nước ăn của nhân dân không đảm bảo vệ sinh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang tại Văn bản số 1649/SNN-TTN ngày 27/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Để xử lý nguồn nước sinh hoạt tại thôn Bản Dạ đảm bảo 

nước sạch phục vụ nhân dân Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Sơn Phú: 

 - Thành lập ngay đơn vị quản lý khai thác, ban hành quy chế hoạt động và tổ 

chức quản lý, khai thác vận hành, bảo vệ công trình theo đúng quy định. Lập 
phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện ký kết hợp đồng 

với các hộ dân sử dụng nước, quản lý công tác thu chi tiền sử dụng nước, định kỳ 
thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình từ nguồn thu của ban quản lý khai thác 

công trình. 

 - Tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nước phải ăn chín, uống sôi 
hoặc sử dụng các thiết bị lọc nước hộ gia đình để làm sạch nước trước khi sử dụng 

với mục đích ăn uống. Trong quá trình quản lý, vận hành công trình khi có mưa lũ 
xảy ra, tổ quản lý phải vận hành đóng van tổng của công trình đến khi chất lượng 

nước nguồn ổn định mới thực hiện vận hành mở van tổng để cấp nước phục vụ 
nhân dân. 

- Về lâu dài, khảo sát đánh giá hiện trạng nguồn nước và đề xuất bổ sung hệ 
thống xử lý nước và khái toán kinh phí. Trên cơ sở đó lập văn bản đề nghị UBND 
huyện Na Hang xem xét, hỗ trợ kinh phí để đầu tư bằng nguồn ngân sách của 

huyện. Trường hợp UBND huyện Na Hang không bố trí được kinh phí để thực 
hiện, đề nghị UBND huyện Na Hang lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư 

trình UBND tỉnh theo quy định của Luật đầu tư công. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ 
phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xem xét, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cân 
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đối, bố trí nguồn vốn báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực 
hiện đầu tư trong thời gian tới. 

12. Cử tri xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị: Kiểm tra chất lượng 

nguồn nước sinh hoạt tại các thôn Yên Khánh, Tân Quang. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hoàng Khai, huyện 

Yên Sơn tại Văn bản số 1648/SNN-TTN ngày 27/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Hiện nay công trình Nâng cấp mở rộng công trình CNSH 

xã Nhữ Khê, Nhữ Hán, Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đang triển khai thi công xây 
dựng (trong đó có đầu tư hệ thống xử lý nước tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu 

sử dụng nước của người dân xã Hoàng Khai), dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

13. Cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị: Nghiên cứu đầu tư xây 

dựng công trình nước sạch phục vụ nhân dân trong xã. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn 

Dương tại Văn bản số 1601/SNN-TTN ngày 23/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Dự án hồ Cao Ngỗi, hồ Đát Đền, tỉnh Tuyên Quang sử 

dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (trong đó có hạng mục cấp nước sinh 
hoạt cho xã Tam Đa, huyện Sơn Dương) đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao 

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang 
triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 1907/QĐ-BNN-
KH ngày 04/5/2021. Hiện nay, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư, dự 

kiến dự án sẽ được phê duyệt trong quý I năm 2022. 

14. Cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị: Kiểm tra, xem xét sữa 

chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt thôn 31, xã Thái Sơn để đảm bảo 
cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm 
Yên tại Căn bản số 1604/SNN-TTN ngày 23/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Hiện nay, công trình nâng cấp, mở rộng công trình cấp 
nước sinh hoạt xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 10/8/2021, trong đó 
giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư, sử 

dụng nguồn vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 
dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư xây dựng công trình 
với quy mô cấp nước sinh hoạt cho 210 hộ gia đình trên địa bàn xã Thái Sơn. Hiện 

nay, công trình đang trong giai đoạn thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành bàn 
giao đưa vào sử dụng trong quý I năm 2022. 

XIX. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11 

1. Cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị: Xem xét cho nhân dân 

được khai thác rừng trồng theo Dự án 327 đối với diện tích đang được giao quản lý.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, 

huyện Lâm Bình tại Văn bản số 106/SNN-KL ngày 25/01/2021. 
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Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức làm việc với cử tri xã 
Thượng Lâm về nội dung kiến nghị của cử tri “Xem xét cho nhân dân được khai 

thác rừng trồng theo Dự án 327 đối với diện tích đang được giao quản lý” . Tuy 
nhiên, sau khi làm việc trực tiếp với cử tri kiến nghị là ông Phan Nguyên Ngân, 
trưởng thôn Cốc Phát, xã Thượng Lâm thì nội dung được đề nghị như sau: “Diện 

tích rừng trồng thuộc chương trình Dự án 327 đã khai thác nhưng chưa giao đất 
cho ai để quản lý và trồng rừng. Vì vậy đề nghị được giao đất cho người dân trồng 

rừng phát triển sản xuất”. Hiện nay, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình đang thực 
hiện việc giao rừng trồng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất 
theo Phương án giao rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân được Uỷ ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 và Hướng dẫn số 
215/HDLN/TNMT-NNPTNT ngày 02/4/2010 của Liên ngành Sở Tài nguyên và 

Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT. Vì vậy, đề nghị hộ gia đình, cá nhân 
thuộc đối tượng được giao rừng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản 
xuất liên hệ trực tiếp với Hội đồng giao rừng của xã Thượng Lâm để được hướng 

dẫn, giải quyết. 

2. Cử tri xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đề nghị: Nghiên cứu có giải pháp 

tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cam cho nhân dân. Trong 3 năm trở lại đây việc 

tiêu thụ cam sành Hàm Yên, cam Vinh rất chậm, giá thấp, thậm chí không tiêu thụ 
được, gây thiệt hại về kinh tế cho người trồng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Tân Thành, huyện 
Hàm Yên tại Văn bản số 207/SNN-TTBVTV ngày 08/02/2021. 

Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Công 
Thương kết nối với Tập đoàn Masan, siêu thị Vinmart triển khai khảo sát, đánh giá 

các sản phẩm nông sản của tỉnh để có kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ và thực  hiện 
Chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh tại 

thành phố Hà Nội. 

Kết nối đưa sản phẩm cam sành Hàm Yên lên sản thương mại điện tử Voso và 
Postmart của khách hàng viettelpost; kết nối Công ty cổ phần Cam sành Hàm Yên 

tiêu thụ giúp nhân dân trên 40 tấn cam.  

Phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện mở rộng diện tích 
sản xuất cam VietGap, hữu cơ được 131,2 ha, để nâng cao chất lượng, tăng giá trị 

thương hiệu, tăng giá bán, trong đó: Sản xuất cam VietGAP 115,4 ha và chuyển 
đổi thực hiện sản xuất hữu cơ với diện tích 15,8 ha.  

Phối hợp với UBND các huyện, các đơn vị có liên quan rà soát diện tích, năng 

suất, sản lượng, thời gian cho thu hoạch sản phẩm cam. Đồng thời phối hợp với Sở 
Công Thương xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND 

ngày 30/8/2021 hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh trong tình hình 
dịch bệnh CoviD-19 diễn biến phức tạp; tập trung hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bưởi, 

sản phẩm cam, đặc biệt là sản phẩm cam sành trên địa bàn tỉnh. 
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3. Cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư làm kênh mương cánh 

đồng Nà Thài, Nà Ổi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện 
Na Hang tại Văn bản số 229/SNN-TL ngày 19/02/2021. 

Kết quả giải quyết:   

+ Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài: Tuyến kênh thuộc công trình 
Thủy lợi Nà Thài có chiều dài 0,37km, trong đó 0,25km kênh đã được kiên cố 

bằng đá xây và 0,12km ống nhựa HDPE Ø 90 cung cấp nước phục vụ tưới cho 
2,29ha lúa 2 vụ (vụ xuân 1,145ha và vụ mùa 1,145ha) cánh đồng Nà Thài, thôn 

Bản Thác, theo phản ảnh của Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa, năm 2015 đoạn ống 
dẫn nước qua suối bằng ống kẽm dài 0,12km đã bị lũ cuốn trôi, để đảm bảo kịp 

thời cấp nước phục vụ sản xuất Ban quản lý công trình thủy lợi xã đã thực hiện 
khắc phục tạm thời bằng ống nhựa HDPE Ø 90 để dẫn nước qua suối, hàng năm 

vào mùa mưa lũ đoạn đường ống này thường xuyên bị nước lũ phá hoại gây hư 
hỏng mất rất nhiều công sức và tốn kém về kinh phí để sửa chữa khắc phục. Để 

đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định, lâu dài dẫn nước an toàn qua suối phục vụ 
cho cánh đồng Nà Thài, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa chỉ đạo Ban quản lý 

công trình Thủy lợi xã thường xuyên kiểm tra nạo vét, phát dọn tuyến kênh mương 
và hệ thống đường ống dẫn nước hiện nay; xây dựng phương án ứng phó, khắc 
phục sự cố công trình khi có mưa lũ xảy ra. Tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, 

xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư và ước tổng kinh phí đầu tư, báo cáo Ủy ban 
nhân dân huyện Na Hang và Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang để đưa 

vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng cấp trong giai đoạn tới bằng nguồn kinh phí hỗ 
trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.  

+ Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Ổi: Tuyến kênh dẫn nước tưới cho 
cánh đồng Nà Ổi, thôn Bản Thác dài khoảng 0,30km lấy nước từ công trình Nà 

Ổi thôn Bản Thác, xã Yên Hoa. Năm 2020 tuyến kênh đã được kiên cố hóa bằng 
cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 

13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay vẫn đảm bảo tưới phục vụ sản 
xuất của nhân dân. 

4. Cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng kênh 

mương Thôm Hẻo để phục vụ nước tưới tiêu ruộng tại thôn Nà Pầu.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang tại Văn bản số 229/SNN-TL ngày 19/02/2021. 

Kết quả giải quyết: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Yên Hoa, huyện Na Hang chỉ 

đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã: Chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ 
trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 để sửa chữa khắc phục đoạn kênh 

xây dẫn nước đã  bị hư hỏng, sập gẫy; thực hiện rà soát, tổng hợp diện tích sử dụng 
nước từ công trình Thôm Hẻo đề nghị hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

theo quy định. Chủ trì phối hợp với Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang tổ 
chức kiểm tra, khảo sát đo đạc toàn bộ tuyến kênh, trong đó: Đối với các đoạn kênh 

có đủ điều kiện để lắp đặt bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 
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09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban 
nhân dân xã Yên Hoa đăng ký khối lượng cấu kiện kênh gửi Ủy ban nhân dân huyện 

Na Hang tổng hợp; đối với các đoạn kênh không thể lắp đặt bằng cấu kiện kênh bê 
tông đúc sẵn đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và Ban quản lý khai 
thác CTTL Tuyên Quang để đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng cấp trong giai 

đoạn tới bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.  

5. Cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Hỗ trợ xây kè dọc suối bị sạt 

lở do mưa lũ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang tại Văn bản số 229/SNN-TL ngày 19/02/2021. 

Kết quả giải quyết: Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè 02 bên bờ suối 

Bản Va (Bản Sắc) để bảo vệ diện tích đất sản xuất, nhà ở của nhân dân tại các thôn 
Nà Tông, Bản Va, Bản Thác, Bản Cuôn là cần thiết, theo danh mục đầu tư công 

trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, “Kè suối Bản Sắc, xã Yên 
Hoa được quy hoạch đầu tư xây dựng kè bê tông, đá xây trong giai đoạn 2021-2025 

qua các thôn: Bản Va, Bản Cuôn, Bản Thác với tổng chiều dài 1,3 km”.  

6. Cử tri xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hỗ trợ rọ sắt hoặc xây 

dựng hệ thống kè chống xói lở bờ suối, tránh làm mất diện tích đất sản xuất của 

một số hộ gia đình ở cánh đồng Làng Chang, Khuân Hang, Gia Kè.   

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Hòa Phú, huyện 

Chiêm Hóa tại Văn bản số 91/SNN-TL ngày 21/01/2021. 

Kết quả giải quyết: Kiến nghị xây dựng kè khu vực sạt lở bờ suối Ngòi Nhụng 

tại thôn Làng Chang, Khuân Hang, Gia Kè nêu trên đã có trong danh mục đầu tư 
công trình kè Ngòi Nhụng được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 

08/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch 
xây dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định 

hướng đến năm 2035, “Kè Ngòi Nhụng, xã Hoà Phú được quy hoạch đầu tư xây 
dựng kè bê tông trong giai đoạn 2021-2025 qua các thôn: Làng Chang, Đồng Mo, 

Thác Ca, Khuân Hang, Khuân Bội, Đồng Quán, Gia Kè với tổng chiều dài 
2000m”. Đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Hoà Phú báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện 
Chiêm Hoá đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo đúng quy định của Luật Đầu tư công ngày 
18/6/2015 và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.  

7. Cử tri thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị: Xây kè bờ sông 

Phó Đáy đoạn từ Trường Trung học phổ thông Sơn Dương đến khu soi bãi trường 
Đảng cũ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri thị trấn Sơn Dương, 
huyện Sơn Dương tại Văn bản số 203/SNN-TL ngày 08/02/2021. 
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Kết quả giải quyết: Về kiến nghị xây dựng kè khu vực sạt lở bờ sông Phó Đáy 
đoạn từ Trường Trung học phổ thông Sơn Dương đến khu soi bãi trường Đảng đã 

có trong danh mục đầu tư công trình kè sông Phó Đáy thị trấn Sơn Dương được 
phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển Thuỷ lợi 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, “Kè Sông Phó 
Đáy thị trấn Sơn Dương được quy hoạch đầu tư xây dựng kè bê tông trong giai 

đoạn 2021-2025”. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thị trấn Sơn Dương rà soát xác định 
các vị trí nguy cơ sạt lở cao cần kè bảo vệ chống sạt lở báo cáo Uỷ ban nhân dân 

huyện Sơn Dương đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 
2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang. 

8. Cử tri xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Khảo sát, xem xét 

chuyển trạm bơm tại thôn Hòa Bình cho thôn Hòa Mục để đảm bảo nước tưới tiêu 

cho diện tích trồng cây ăn quả, rau màu vụ 3 của nhân dân.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thái Long, thành 

phố Tuyên Quang tại Văn bản số 258/SNN-TL ngày 25/02/2021. 

Kết quả giải quyết: Việc đầu tư sửa chữa trạm bơm Hòa Bình để phục vụ tưới 

cho diện tích khu vực thôn Hòa Mục sẽ không hiệu quả, vì vị trí hiện tại của trạm 
bơm Hòa Bình (nằm ở phía bãi bồi) không đủ điều kiện để hạ thấp bể hút, chưa có 
hệ thống kênh mương dẫn nước từ đầu mối đến khu tưới. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang chỉ đạo 
Ban quản lý công trình thủy lợi xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ đối với tài sản 

công trình trạm bơm Hòa Bình, xã Thái Long theo quy định đến khi có ý kiến của 
cơ quan có thẩm quyền. Chủ động phối hợp với Ban quản lý khai thác CTTL 

Tuyên Quang tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, xác định cụ thể các vật tư, 
thiết bị có thể di chuyển sử dụng được (máy bơm chìm, đường ống đẩy và các thiết 

bị điện kèm theo máy bơm của Trạm bơm Hòa Bình); các hạng mục cần thiết đầu 
tư tại vị trí mới (bể hút, bể xả, nhà quản lý, hệ thống điện, hệ thống kênh mương…; 

khái toán kinh phí đầu tư) và phương án đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng 
phương án di chuyển báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đề xuất 

đưa công trình vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh 
Tuyên Quang. 

9. Cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Nâng cấp bể 

chứa, đường ống dẫn nước của thôn Bình Ca, thôn Trường Thi B hiện đã rò rỉ, 
không đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại 02 thôn.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã An Khang, thành 
phố Tuyên Quang tại Văn bản số 289/SNN-TL ngày 03/3/2021. 

Kết quả giải quyết:  

+ Công trình CNSH thôn Bình Ca được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa 

vào sử dụng năm 2006 từ nguồn vốn Di dân TĐC Thủy điện Tuyên Quang. Đến 
đầu năm 2020, công trình dừng hoạt động do không có kinh phí để sửa chữa. Hiện 

nay, công trình cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư xóm 8 (Thúy An), xã An 
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Khang đã được UBND thành phố Tuyên Quang phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự kiến công trình sẽ được khởi công trong quý 

I năm 2021. Để công trình được đầu tư đồng bộ giữa công trình hiện có với công 
trình mới, thuận lợi trong quá trình quản lý, vận hành, phát huy được hiệu quả sau 
đầu tư, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của nhân dân theo kiến nghị của cử tri, 

đề nghị UBND thành phố Tuyên Quang xem xét trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình nước sinh hoạt điểm tái định cư xóm 8 (Thúy 

An), xã An Khang (bổ sung nâng cấp, sửa chữa tuyến ống, các hạng mục đã bị hư 
hỏng của công trình CNSH thôn Bình Ca trước khi triển khai đầu tư xây dựng). 

Việc đầu tư và quản lý vận hành sau đầu tư đề nghị UBND thành phố Tuyên 
Quang, UBND xã An Khang thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Kế hoạch số 

73/KH-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành.  

+ Công trình CNSH thôn Trường Thi B, xã An Khang được đầu tư xây dựng 

hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2006 từ nguồn vốn Di dân TĐC Thủy điện Tuyên 
Quang. Đến năm 2017, công trình được nâng cấp mở rộng, phục vụ cấp nước cho 

156 hộ. Sau khi tiếp nhận quản lý, UBND xã An Khang đã bàn giao công trình cho 
thôn quản lý, khai thác vận hành, tuy nhiên việc tổ chức quản lý khai thác công trình 

chưa đúng quy định cụ thể: Chưa có quyết định giao, không có quy chế hoạt động, 
không có sổ sách ghi chép về công tác quản lý, sổ thu chi, phiếu thu chi theo quy 
định, không xây dựng phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại 

thời điểm kiểm tra, công trình đang hoạt động đảm bảo cấp nước cho 156 hộ dân, 
tuy nhiên theo báo cáo của tổ quản lý có khoảng hơn 1.000m tuyến ống bằng ống 

thép mạ kẽm bị hoen rỉ xuống cấp theo thời gian nên thường xuyên bị bục vỡ, đứt 
gãy, hiện tại có 04 đoạn bị đứt gẫy đang được tổ quản lý khắc phục tạm thời (cuốn 

cao su) để cấp nước cho nhân dân; Một số đồng hồ đã bị xuống cấp gây khó khăn 
cho công tác quản lý khai thác công trình. Đề nghị UBND xã An Khang chỉ đạo Ban 

quản lý công trình sử dụng kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng nước hoặc huy động 
từ các hộ sử dụng nước để sửa chữa các hư hỏng, nếu thiếu kinh phí để sửa chữa, 

khắc phục đề nghị UBND xã An Khang hỗ trợ kinh phí để thực hiện sửa chữa, khắc 
phục các hư hỏng.  

10. Cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Nâng cấp, cải tạo 

các trạm bơm đã hư hỏng trên địa bàn xã (trạm bơm Cây Mỏ, trạm bơm Duộc).  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã An Khang, thành 

phố Tuyên Quang tại Văn bản số 293/SNN-BQLTL ngày 03/3/2021. 

Kết quả giải quyết:  

1. Đối với Trạm bơm Cây Mò tại thời điểm kiểm tra công trình đã ngừng 
hoạt động do bể hút bị treo khoảng (3,0÷3,5)m so với mặt nước sông Lô, ngoài ra 

theo phản ánh của Ban quản lý công trình thủy lợi xã An Khang từ khi đưa vào sử 
dụng đơn vị rất ít vận hành máy bơm do mức tiêu thụ điện năng lớn (công suất 

máy bơm 75kW), đơn vị chủ yếu điều tiết nguồn nước từ trạm bơm Cây Lát để 
phục vụ tưới vì mức tiêu thụ điện năng của trạm bơm Cây Lát thấp hơn (công suất 

máy bơm 15kW); mặt khác, quá trình vận hành máy bơm hoạt động không ổn định, 
thường xuyên gặp sự cố. Vì vậy, diện tích do công trình Cây Mò đảm nhận tưới 



33 
 

 

(gồm 10,044 ha lúa vụ xuân, 10,229 ha lúa vụ mùa và 0,062 ha rau vụ 3)  được sử 
dụng nước từ trạm bơm Cây Lát, còn lại khoảng 3,0 ha diện tích đất trồng lúa của 

các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang chưa được cấp nước tưới, phụ thuộc 
vào nguồn nước mưa để canh tác. 

Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị: 

+ Trước mắt, Ủy ban nhân dân xã An Khang kiểm tra, hướng dẫn nhân dân 

chuyển đổi sang cây trồng cạn phù hợp đối với khoảng 3,0 ha diện tích đất trồng 
lúa chưa được cấp nước tưới nêu trên; đồng thời chỉ đạo Ban quản lý công trình 

thủy lợi xã An Khang tiếp tục điều tiết nguồn nước từ trạm bơm Cây Lát để phục 
vụ tưới cho một phần tích của trạm bơm Cây Mò.  

+ Về lâu dài, việc sửa chữa, khắc phục công trình (dự kiến hạ thấp bể hút; 
kéo dài đường ống đẩy; sửa chữa, thay thế máy bơm; thay mới tủ điều khiển; bổ 

sung đoạn dây dẫn từ vị trí bể hút cũ xuống bể hút mới,...)  ước kinh phí thực hiện 
khoảng 2,5 tỷ đồng, nhưng chủ yếu chỉ cấp nước cho khoảng 3,0 ha diện tích đất 

trồng lúa của các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, nếu mực nước sông 
Lô tiếp tục hạ thấp sẽ không đảm bảo hiệu quả lâu dài. Do vậy, đề nghị Ủy ban 

nhân dân xã An Khang nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, xem xét phương án bố 
trí đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đảm bảo an sinh, 
nếu thực sự cần thiết phải đầu tư sửa chữa, khắc phục trạm bơm Cây Mò để cấp 

nước tưới ổn định cho diện tích trồng lúa do công trình đảm nhận tưới theo thiết kế 
được duyệt, lập văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem 

xét, đề xuất bổ sung công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của 
tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối với trạm bơm Ruộc tại thời điểm kiểm tra công trình đang vận hành 
lấy nước phục vụ sản xuất theo lịch xả nước đợt 3 của hồ thủy điện Tuyên Quang. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của Ban quản lý công trình thủy lợi xã An Khang do 
mực nước sông Lô tiếp tục xuống thấp nên ngoài các đợt xả nước phục vụ sản xuất 

của hồ thủy điện Tuyên Quang thì trõ bơm của trạm bơm nổi tiếp tục bị treo 
khoảng (0,5÷1,0)m so với mặt nước sông Lô, không vận hành được máy bơm, 

nhân dân phải khắc phục bằng cách bơm tát từ kênh tiêu để tưới dưỡng lúa; mặt 
khác, hàng năm bùn đất thường xuyên bồi lấp khu vực trõ bơm nên phải mất nhiều 
kinh phí tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy trước khi vận hành máy bơm.  

Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đề nghị: 

+ Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân xã An Khang chỉ đạo Ban quản lý 
công trình thủy lợi xã An Khang chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực 
hiện duy tu, bảo dưỡng máy bơm, tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy trước khi 

vận hành máy bơm, chủ động theo dõi mực nước sông Lô và lịch xả nước phục vụ 
sản xuất của hồ thủy điện Tuyên Quang; khi trõ bơm bị treo cần chủ động khắc phục 

bằng cách bơm tát từ kênh tiêu để tưới, hoặc sử dụng máy bơm di động để bơm 
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chuyển tiếp nước vào bể hút, sau đó mới vận hành máy bơm chính để cấp nước phục 
vụ sản xuất.  

+ Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân 
thành phố Tuyên Quang và các ngành liên quan nghiên cứu phương án và đề xuất 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa 

chữa, nâng cấp trạm bơm Ruộc, đảm bảo hoạt động ổn định phục vụ sản xuất. 

XX. SAU KỲ HỌP THỨ 11 

1. Cử tri xã xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị: Rà soát quy hoạch, 

chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất tại thôn Nà Ráo, để nhân 

dân có đất sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình tại Văn bản số 442/SNN-KL ngày 22/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (ban hành 

kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh), khu vực cử tri đề nghị rà soát đất rừng sản xuất để giao cho các hộ 

gia đình tại thôn Nà Ráo để phát triển sản xuất thuộc các khoảnh 213A, 235B2, 
235A2, 252, có tổng diện tích là 400,40 ha, chức năng sản xuất, do Ủy ban nhân 

dân xã quản lý. Trong đó: Đất trống 48,63 ha; rừng trồng 16,08 ha (rừng trồng 
bằng nguồn vốn ngân sách 0,5 ha; rừng trồng do dân tự bỏ vốn 15,58 ha); rừng tự 
nhiên 335,69 ha trong năm 2020 các hộ gia đình được UBND xã Khuôn Hà chi trả 

tiền khoán bảo vệ rừng với số tiền 400.000đồng/ha theo Nghị định số 75/2015/NĐ-
CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo 

nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. 

Đối với diện tích 0,5 ha rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã 

được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phê duyệt Phương án giao rừng trồng 
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất tại Quyết 

định số 252/QĐ-UBND ngày 13/12/2018. Đối với diện tích 64,21 ha (15,58 ha 
rừng trồng do dân tự bỏ vốn trên đất chưa giao, hiện do Uỷ ban nhân dân xã quản 

lý; 48,63 ha đất trống), đề nghị Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà rà soát, thống kê, 
báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét trình cấp có thẩm 

quyền giao đất theo đúng quy định của Luật đất đai. Đối với diện tích 335,69 ha 
rừng tự nhiên sản xuất, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình, Uỷ ban nhân dân 
xã Khuôn Hà tiếp tục triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm 

2021 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 
1152/BNN-TCLN ngày 26/02/2021. 

2. Cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị: Nghiên cứu chuyển 

đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất tại khu Nà Áng, Nà Bẻ, Cốc Chom, 

thôn Đống Đa 2. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang tại Văn bản số 441/SNN-KL ngày 22/3/2021. 
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Kết quả giải quyết: Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, nội dung quy hoạch 
lâm nghiệp thuộc quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đang thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, đối với nội dung cử tri đề nghị chuyển đổi 
100 ha rừng và đất rừng phòng hộ thuộc các khoảnh 158A, 184 và khoảnh 184A 

sang chức năng rừng sản xuất, đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Thượng Nông tổ chức rà 
soát, thống kê, báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang xem xét trình cấp 

có thẩm quyền điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện  lập 
quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030. 

3. Cử tri xã Công Đa, huyện Yên Sơn đề nghị: Xem xét chuyển đổi diện tích 

rừng phòng hộ ít xung yếu hiện nay nhân dân khu dân cư Sâm Sắc, thôn Gành Nà, 

thôn Bẩng, thôn Lương Cải đang định cư sang đất sản xuất để nhân dân canh tác.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Công Đa, huyện 

Yên Sơn tại Văn bản số 443/SNN-KL ngày 22/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, nội dung quy hoạch 

lâm nghiệp thuộc quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đang thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, đối với nội dung đề nghị chuyển đổi 
450,45 ha rừng và đất rừng phòng hộ thuộc các khoảnh 479, 370, 370A, 461A sang 
rừng và đất rừng sản xuất, đề nghị Ủy ban nhân xã Công Đa tổ chức rà soát, thống 

kê báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trình cấp có thẩm quyền xem xét điều 
chỉnh từ chức năng rừng phòng hộ sang chức năng rừng sản xuất theo quy định của 

pháp luật khi triển khai thực hiện lập quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia giai 
đoạn 2021-2030. 

4. Cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị: Nhà nước giao cho 

nhân dân khoanh nuôi, bảo vệ phần diện tích rừng chưa giao tại thôn Cao Ngỗi, 

xã Đông Lợi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Đông Lợi, huyện 

Sơn Dương tại Văn bản số 449/SNN-KL ngày 23/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Thực hiện chủ trương, chính sách giao khoán bảo vệ 

rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế 
chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền 
vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Từ năm 2017 đến 

năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi đã giao khoán 184,8 ha/239,95 ha rừng 
cho 09 hộ gia đình trú tại thôn Cao Ngỗi quản lý và bảo vệ, diện tích còn lại 54,87 

ha chưa được giao khoán bảo vệ mà do Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi quản lý (do 
nguồn kinh phí Trung ương phân bổ hàng năm cho tỉnh không đáp ứng được đủ 

nhu cầu hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP, nên một số 
diện tích chưa có kinh phí để giao khoán). 

Trong khi chờ các Chính phủ ban hành cơ chế chính sách về lâm nghiệp giai 
đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiêp và phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân 

xã Đông Lợi, các hộ gia đình tại thôn Cao Ngỗi tiếp tục  triển khai thực hiện 
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nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng 
cường công tác bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 

08/02/2012. 

5. Cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng đập 

Nà Khá phục vụ sản xuất cho nhân dân xóm Ngàm Bá 2 thôn Thôm Luông.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, 
huyện Na Hang tại Văn bản số 462/SNN-TL ngày 23/3/2021. 

Kết quả giải quyết:  Tại thời điểm kiểm tra công trình đầu mối đã bị cuốn trôi 
hoàn toàn, không đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho khoảng 2,0ha diện tích 

lúa thuộc cánh đồng Nà Khá. Sau khi xem xét, thấy rằng ý kiến kiến nghị của cử tri 
xã Thượng Nông là chính đáng. Để việc cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho 

nhân dân khu vực cánh đồng Nà Khá, xóm Ngàm Bá 2, thôn Thôm Luông, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

- Trước mắt: Đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Thượng Nông chỉ đạo Ban quản lý 
công trình thủy lợi xã sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2021 và huy động nguồn lực của nhân dân thôn Thôm Luông tạm 
thời khắc phục công trình đầu mối để dẫn nước vào kênh cấp nước phục vụ sản 

xuất cho nhân dân. 

- Về lâu dài: Giao Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang tổ chức kiểm tra 
hiện trạng công trình, xác định quy mô đầu tư, khái toán kinh phí đầu tư, phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố sắp xếp thứ tự ưu tiên lập kế hoạch tu sửa, nâng 
cấp trong thời gian tới bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng. 

6. Cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư kinh phí xây dựng 

kênh mương từ khu Lũng Mò về thôn Phiêng Ten để phục vụ sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Sinh Long, 
huyện Na Hang tại Văn bản số 472/SNN-TL ngày 24/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long có khoảng 6,0ha đất lúa 
01vụ và 18,6ha đất trồng rau màu nhưng không có hệ thống công trình thủy lợi để 

chủ động cấp nước phục vụ sản xuất. Để khắc phục tình trạng trên UBND xã Sinh 
Long đã huy động nhân dân tự đào mương đất lấy nước từ khe núi khu Lũng Mò 
thôn Phiêng Ten đến khu tưới có chiều dài khoảng 2,0km, lưu lượng nguồn nước 

khoảng 10 lít/s. Tuy nhiên, do nguồn nước lấy từ khe núi đi qua địa hình đồi núi có 
cấu trúc địa chất phức tạp dẫn đến thường xuyên bị vùi lấp, bồi lắng và tổn thất 

lượng nước lớn không đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.  

Để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho nhân dân, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Sinh Long, huyện Na 
Hang cụ thể như sau: 
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- Trước mắt: Tiếp tục huy động nhân dân thường xuyên tổ chức nạo vét, phát 
dọn khơi thông dòng chảy của tuyến mương đất hiện nay để đảm bảo cấp nước 

phục vụ sản xuất. 

- Về lâu dài: Tổ chức kiểm tra, khảo sát đo đạc toàn bộ tuyến kênh, đối với 
các đoạn kênh có đủ nguồn nước phục vụ tưới, đủ điều kiện để lắp đặt bằng cấu 

kiện bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân xã Sinh Long tổng hợp gửi Ủy 

ban nhân dân huyện Na Hang tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch. Đối với các 

đoạn kênh không thể lắp đặt bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn đề nghị xác định 
rõ quy mô xây dựng và ước tổng kinh phí đầu tư, lập văn bản báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện Na Hang đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-
2025 của tỉnh. 

7. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình 

thủy lợi cấp nước cho xứ đồng Nà Lùng và Nà Tang, đảm bảo cấp đủ nước để 

nhân dân sản xuất nông nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện 

Yên Sơn tại Văn bản số 466/SNN-TL ngày 24/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Công trình thuỷ lợi Nà Tang là cần thiết vì vậy công trình 
đã được đưa vào danh mục công trình dự kiến đầu tư sửa chữa, nâng cấp giai đoạn 

2021-2025 thuộc Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai 
đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 174/QĐ-UBND, ngày 08/3/2017. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hùng 
Lợi lập văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đưa công trình vào danh 

mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của 
Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công.  

8. Cử tri xã Công Đa, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng đập thủy lợi 

Ngòi Tửu, thôn Làng Đung. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Công Đa, huyện 

Yên Sơn tại Văn bản số 465/SNN-TL ngày 24/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Công trình 
thủy lợi Ngòi Tửu, thôn Làng Đung chưa nằm trong danh mục các công trình thủy 

lợi dự kiến đầu tư giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Tuy nhiên, qua 
kiểm tra thực tế việc đề nghị xây dựng công trình thủy lợi Ngòi Tửu để cung cấp 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở thôn Làng Đung của cử tri xã Công Đa là 
chính đáng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Công Đa tổ chức kiểm tra hiện trạng khu 

vực dự kiến xây dựng công trình, xác định rõ nhu cầu tưới, các hạng mục cần đầu 
tư và ước tổng kinh phí đầu tư, lập văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện Yên 

Sơn đưa công trình vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025.  
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9. Cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xây dựng kè suối ở xã Tri 

Phú (khoảng 2 km) để bảo vệ đất nông nghiệp cho các hộ gia đình trong xã.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Tri Phú, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 451/SNN-TL ngày 23/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh 
Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 đã sắp xếp thứ tự 

ưu tiên đầu tư và quy hoạch công trình Kè suối Cổ Linh, xã Tri Phú trong giai đoạn 
năm 2026-2035 với tổng chiều dài 1,5 km qua các thôn: Lang Đén, Nà Lại, Lăng 

Quăng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Tri 
Phú, huyện Chiêm Hóa như sau: Tổ chức thực hiện kiểm tra, lựa chọn vị trí sạt lở 

nguy hiểm (đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của 
người dân...) cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình cấp bách, báo cáo Uỷ ban 

nhân dân huyện Chiêm Hóa xem xét ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư công theo 
quy định.  

10. Cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị: Xem xét, giúp đỡ người 

dân thôn Vĩnh Tân đăng ký thương hiệu làng nghề chè Vĩnh Tân để tăng giá trị sản 

phẩm chè địa phương. Hiện người dân gặp khó khăn trong quá trình đăng ký 
thương hiệu do trùng tên với Hợp tác xã chè Vĩnh Tân, tuy nhiên Hợp tác xã không 
phải của người dân bản địa. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương tại Văn bản số 430/SNN-PTNT ngày 22/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Làng nghề chè thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn 
Dương muốn đăng ký nhãn hiệu để bảo hộ và phát triển thương hiệu làng nghề chè 

Vĩnh Tân để tăng giá trị sản phẩm chè địa phương, có thể tiếp cận một trong các 
phương án sau: 

(1) Các hộ tham gia Làng nghề chè liên kết với Hợp tác xã sản xuất chè Vĩnh 
Tân, thoả thuận để Hợp tác xã sản xuất chè Vĩnh Tân cho phép sử dụng nhãn hiệu đã 

có là “VĨNH TÂN” dưới danh nghĩa nhãn hiệu chứng nhận. 

(2) Các hộ tham gia Làng nghề chè Vĩnh Tân tổ chức lại hình thức sản xuất 

theo loại hình tổ hợp tác hoặc hợp tác xã và tự lựa chọn, đăng ký nhãn hiệu riêng tại 
Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Trên cơ sở đó, trong thời gian qua UBND huyện Sơn Dương đã giao cho các 

phòng, ban chuyên môn hướng dẫn Làng nghề chè thôn Vĩnh Tân thực hiện. Kết quả 
đến nay: Thôn Vĩnh Tân đã thành lập HTX Dịch vụ tổng hợp Tân An, hiện nay đang 

thực hiện các bước xây dựng nhãn hiệu để phát triển thương hiệu sản phẩm chè của 
địa phương (Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã chấp nhận đơn hợp 

lệ), dự kiến sẽ được cấp chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm trong tháng 11/2021. 

11. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng công 

trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Phan. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện 

Yên Sơn tại Văn bản số 368/SNN-TTN ngày 15/3/2021. 
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Kết quả giải quyết: Kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị 
về việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Phan là hoàn 

toàn chính đáng. Để thực hiện đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn 
Phan theo kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Hùng 
Lợi, huyện Yên Sơn khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn thôn 

Phan, dự kiến quy mô xây dựng, tổng hợp báo cáo UBND huyện Yên Sơn xin chủ 
trương đầu tư xây dựng công trình; UBND huyện Yên Sơn xem xét sự cần thiết, xác 

định quy mô đầu tư, khái toán kinh phí, lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư 
trình UBND tỉnh theo quy định của Luật đầu tư công.  

12. Cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị: Đầu tư mở rộng thêm 

dung tích lòng hồ Khuổi Luông tại thôn Nà Vàng để tăng thêm lưu lượng trữ nước 

nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình tại Văn bản số 550/SNN-BQLTL ngày 05/4/2021. 

Kết quả giải quyết: Hiện nay, hồ Khuổi Luông đã được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn thống nhất điều chỉnh, bổ sung vào Tiểu dự án Sửa chữa và 
nâng cao an toàn đập tỉnh Tuyên Quang (tại Văn bản số 9275/BNN-TCTL ngày 

30/12/2020 về việc bổ sung danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và 
nâng cao an toàn đập tỉnh Tuyên Quang) . Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (Chủ 

đầu tư xây dựng công trình) đang trình thẩm định, phê duyệt dự án, dự kiến khởi 
công Quý I năm 2022. 

13. Cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị: Tu sửa hoặc xây dựng 

mới tuyến mương trung thuỷ nông, phai Vằng Cáp, phai Cây Xi thôn Cây Đa đã 

xuống cấp, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, 

huyện Hàm Yên tại Văn bản số 476/SNN-BQLTL ngày 25/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Công trình thủy lợi Vằng Cáp, xã Minh Hương có hệ 

thống kênh tưới dài 4.270m (gồm 3.754m kênh kiên cố và 516m kênh đất); qua 
kiểm tra cho thấy trên tuyến kênh chính tại cánh đồng Thôn 8 Minh Tiến có một số 

vị trí bị rò rỉ, hư hỏng nhỏ nhưng đã được sửa chữa, khắc phục, hiện nay hệ thống 
kênh tưới của công trình đang hoạt động bình thường, đảm bảo cấp nước phục vụ 
sản xuất cho nhân dân.  

Công trình thủy lợi Cây Xi, xã Minh Hương có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 
62,74ha/năm diện tích lúa, rau màu và nuôi trồng thủy sản; qua kiểm tra cho thấy 

trên tuyến kênh chính tại vị trí tiếp giáp nhà văn hóa thôn Cây Đa có khoảng 
260m kênh xây bằng đá hộc, mặt cắt 60x50cm đã bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều vị 

trí bị rò rỉ và thủng cục bộ, gây thất thoát nước. Hiện nay, Ban quản lý công trình 
thủy lợi xã Minh Hương đang lập dự toán để sửa chữa, khắc phục  tuyến mương 

phai Cây Xi trong Quý IV năm 2021, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch 
vụ công ích thủy lợi 
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14. Cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị: UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết việc bồi thường, 

hỗ trợ cho 28 hộ dân tổ dân phố 2 (tổ 22 cũ) phường Hưng Thành khi nhà nước 
thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng Công trình kè bảo vệ bờ Sông Lô đoạn CD 
(từ cọc CD16 đến cọc CDHL); đoạn AB (từ cọc H1+43,52 đến H32A); đoạn CD 

phía bờ phải và đoạn bãi Tình Húc (giai đoạn 3) tại phường Hưng Thành (đoạn từ 
cọc CDK8+19 đến cọc CD38+17,2) được triển khai thực hiện từ năm 2007, năm 

2016 công trình đã đưa vào sử dụng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri phường Hưng 

Thành, thành phố Tuyên Quang tại Văn bản số 474/SNN-KH ngày 24/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Đối với kiến nghị xem xét giải quyết bồi thường, hỗ trợ 

cho 28 hộ dân tổ dân phố 2, phường Hưng Thành thuộc diện tích nằm ở rệ sông 
(mái bờ sông), đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, xác minh theo hướng 

dẫn tại điểm c khoản 6.2 mục 6 Văn bản số 1093/TNMT-CCĐĐ ngày 01/9/2016 
của Sở Tài nguyên và Môi trường về giải quyết vướng mắc bồi thường giải phóng 

mặt bằng kè sông lô (đoạn qua thành phố Tuyên Quang), nếu có trường hợp nào đủ 
điều kiện bồi thường, hỗ trợ thì Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với 

chủ đầu tư xây dựng công trình (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang) lập, thẩm định, phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định. Nếu không đủ điều 

kiện bồi thường, hỗ trợ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản 
cho các hộ dân tổ dân phố 2 (tổ 22 cũ) phường Hưng Thành. 

15. Cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Tỉnh có 

ý kiến chỉ đạo Chủ đầu tư công trình kè Sông Lô thực hiện cam kết sửa chữa 

đường cho nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri phường Hưng 

Thành, thành phố Tuyên Quang tại Văn bản số 513/SNN-KH ngày 31/3/2021. 

Kết quả giải quyết: Kiến nghị của cử tri có liên quan đến công trình kè bảo vệ 

sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ 
đầu tư, từ ngày 01/3/2017 bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; công trình được bắt 
đầu xây dựng từ đầu năm 2015, quá trình thi công công trình có bị hư hỏng cục bộ 
đoạn đường từ ngã ba Hồng Châu đến đình Phú Hưng thuộc tổ 21 + 22 (nay là tổ 

2), phường Hưng Thành, cuối năm 2015 Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa 
chữa, khắc phục tạm thời các vị trí hư hỏng cục bộ làm ảnh hưởng đến giao thông 

đi lại của nhân dân. Hiện nay, công trình kè đang bị hư hỏng, sạt lở khu vực đình 
Phú Hưng cần được đơn vị bảo hiểm công trình khắc phục, nhưng chưa giải quyết 

xong tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm, do đó chưa khắc phục được triệt để đoạn 
đường bị hư hỏng. 

 

 



PHỤ LỤC III 

Các kiến nghị đã được trả lời, nhưng do khó khăn về nguồn lực                  

nên chưa thực hiện được 

(Kèm theo Báo cáo số   /BC-SNN ngày    /10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. SAU KỲ HỌP THỨ 2 

1. Cử tri xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng đập 

trữ nước Phai Nghè 1, Phai Nghè 2, thôn Bản Đâng và nâng cấp, sửa chữa công 
trình đập tại thôn Kim Ngọc để phục vụ việc tưới tiêu cho sản xuất nông, lâm 

nghiệp của nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Ngọc Hội, huyện 

Chiêm Hóa. 

Kết quả giải quyết: Do công trình hồ chứa nước Bản Đâng (tưới thay các 

công trình: Phai Nghè 1; Phai Nghè 2; Cốc Bảnh) xã Ngọc Hội, huyện Chiêm 
Hóa nằm trong danh mục các công trình thủy lợi dự kiến đầu tư xây dựng mới 

giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2020, do chưa bố trí được 
kinh phí đầu tư, nên UBND tỉnh mới bố trí được nguồn kinh phí để ưu tiên đầu tư 

tu sửa, nâng cấp đảm bảo an toàn cho các công trình hư hỏng, xuống cấp.  

II. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 

1. Cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đề nghị: Sớm có lộ trình đầu tư 

xây dựng công trình nước sinh hoạt cho nhân dân , hiện nay nguồn nước không 
đảm bảo vệ sinh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Thuận, huyện 
Hàm Yên tại Văn bản số 180/SNN-TL ngày 08/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Dự án nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt 
tập trung xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục 

công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trong “Quy hoạch xây dựng và 
phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 

2035” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2016. Nhưng do khó khăn về vốn đầu tư, nên công trình chưa được 

đầu tư xây dựng. 

2. Cử tri xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị: Nâng cấp công trình 

cấp nước sinh hoạt cho thôn Bản Thàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, 

hiện nay công trình chỉ cấp nước phục vụ được 20/100 hộ dân.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phúc Yên, huyện 

Lâm Bình tại Văn bản số 264/SNN-TL ngày 17/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Dự án Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt 

xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình 
cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển 

thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” 
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được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 
07/12/2016. Nhưng do khó khăn về nguồn lực nên công trình chưa được đầu tư 

nâng cấp mở rộng. 

3. Cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị: (1) Xây dựng hệ thống 

dẫn nước sinh hoạt từ Lũng Luông, Bản Biến, xã Phúc Sơn về thôn Nà Chao, Bản 

Nhùng, Bàn Tùn, Bản Nuầy, Phiêng Quân, xã Năng Khả, huyện Na Hang ; (2) 
Sớm đầu tư xây dựng công trình Phai Quăng, thôn Nà Chao nếu để lâu nước sẽ 

xói mòn ruộng, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Năng Khả, huyện Na 

Hang tại Văn bản số 267/SNN-TL ngày 17/02/2017.  

Kết quả giải quyết: (1) Ngày 16/3/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có 

Văn bản số 339/SNN-TL đề nghị UBND xã tổ chức kiểm tra hiện trạng khu vực 
sạt lở, trong đó xác định rõ các hạng mục cần đầu tư và ước kinh phí thực hiện, 

báo cáo UBND huyện Na Hang xem xét, đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng 
cấp trong giai đoạn tới. Trường hợp nhu cầu kinh phí đầu tư lớn, UBND huyện 

Na Hang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ lồng 

ghép với các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng.   

(2) Sau khi khái toán giá trị chi phí đầu tư xây dựng cụm công trình cấp 
nước thôn Nà Chao, Bản Nhùng, Bản Nuầy, xã Năng Khả ước khoảng 20 tỷ 

đồng. Trong đó các hộ sử dụng nước từ công trình góp 10% giá trị khoảng 2 tỷ 
đồng (bình quân mức đóng mỗi hộ lên đến 105 triệu đồng). Mặt khác địa hình đặt 

đường ống dẫn nước từ suối Lũng Luông 2 về thôn Nà Chao chủ yếu là núi đá 
vôi hiểm trở rất khó khăn cho việc quản lý, bảo dưỡng công trình.  

Không thực hiện đầu tư do không có nguồn nước đảm bảo trữ lượng để xây 
dựng cụm công trình nước sạch từ Lũng Luông, Bản Biến, xã Phúc Sơn về thôn 

Nà Chao, Bản Nhùng, Bàn Tùn, Bản Nuầy, Phiêng Quân, xã Năng Khả, huyện 
Na Hang và công trình Phai Quăng, thôn Nà Chao do xuất đầu tư cao. 

4. Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá đề nghị: Đầu tư sửa chữa hệ 

thống nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho các hộ di dân tái định cư thôn 

Sơn Thuỷ, hiện nay hệ thống nước sạch đã hỏng và xuống cấp nghiêm trọng.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 179/SNN-TL ngày 08/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh hoạt 

tập trung nông thôn trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên 
Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được HĐND tỉnh thông 

qua tại NQ số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2016. Hiện nay, công trình chưa được 
đầu tư do khó khăn về nguồn lực. 

5. Cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị: Sửa chữa và làm nắp đậy 

tuyến mương bê tông, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi và trẻ nhỏ.  
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm 
Yên tại Văn bản số 298/SNN-TL ngày 22/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Hàm Yên chưa 
bố trí được nguồn vốn đầu tư làm nắp đậy tuyến kênh bê tông công trình Hồ 
Khởn do kinh phí vượt quá khả năng nguồn huy động vốn của địa phương.  Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp vào danh mục công trình thủy lợi bị hư hỏng đề 
nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn để sửa chữa, nâng cấp, khắc phục nhằm đảm bảo an 

toàn tại Văn bản số 821/SNN-TL ngày 14/5/2021. 

III. SAU KỲ HỌP THỨ 3 

1. Cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư, sửa chữa nâng 

cấp công trình nước sạch thôn Mã Lương, xã Linh Phú và giao cho nhân dân 

quản lý, sử dụng. Công trình được đầu tư năm 2006 đến nay đã xuống cấp không 
sử dụng được. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm 
Hóa tại Văn bản số 335/SNN-NS ngày 27/02/2017. 

Kết quả giải quyết: Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung xã Linh Phú, huyện 
Chiêm Hóa đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh hoạt 

tập trung nông thôn trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên 
Quang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Do khó khăn 

về nguồn lực nên chưa được đầu tư. 

2. Cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình 

nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân tại thôn 4. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Tân Long, huyện Yên 

Sơn tại văn bản số 333/SNN-NS ngày 27/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Hiện tại, công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước 

Tuyên Quang đã thực hiện khảo sát, tính toán phương án mở rộng công trình. 
Tuy nhiên, công trình chưa được đầu tư nâng cấp mở rộng do chưa bố trí được 

nguồn kinh phí. 

3. Cử tri xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm đầu tư xây dựng 

công trình nước sạch để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân thôn Làng Hào. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Đông Thọ, huyện Sơn 
Dương tại Văn bản số 336/SNN-NS ngày 27/02/2017.  

Kết quả giải quyết: Hiện nay công trình chưa được đầu tư, do khó khăn về 
nguồn kinh phí, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với UBND huyện Sơn 

Dương và các ngành liên quan xem xét, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cân đối, bố 
trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt thôn 

Làng Hào, xã Đông Thọ theo đúng nội dung Quy hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 
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4. Cử tri xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang kiến nghị: Đầu tư xây 

dựng hệ thống dẫn nước từ hồ Kỳ Lãm đến cánh đồng của hai thôn Khe Cua 1 và 

Khe Cua 2 để phục vụ nước tưới cho sản xuất nông lâm nghiệp của nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đội 
Cấn, thành phố Tuyên Quang tại Văn bản số 388/SNN-TL ngày 02/3/2017.  

Kết quả giải quyết: UBND xã Đội Cấn đã chỉ đạo Ban quản lý khai thác 
CTTL xã Đội Cấn cân đối bố trí nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2017 để 

tổ chức sửa chữa van điều tiết nước bị hư hỏng. Đồng thời rà soát diện tích bị 
thiếu nước tưới của cánh đồng thôn Khe Cua 1 và thôn Khe Cua 2, xây dựng kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng hợp lý. Việc đầu tư xây dựng hệ thống 
dẫn nước từ hồ Kỳ Lãm đến cánh đồng thôn Khe Cua 1 và Khe Cua 2 nằm trong 

danh mục “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai 
đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Đến nay, chưa được đầu 
tư xây dựng do khó khăn về nguồn lực. 

IV. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4:  

1. Cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị: Đầu tư kinh phí 

nâng cấp đập Tam Tinh để có đủ nước tưới cho nhân dân sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Minh Khương, 
huyện Hàm Yên tại Văn bản 1729/SNN-TL ngày 01/9/2017.  

Kết quả giải quyết: Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập Tam Tinh theo 
kiến nghị của cử tri xã Minh Khương đã được đề xuất trong danh mục ưu tiên đầu 

tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2016-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc phê duyệt 

Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-
2025, định hướng đến năm 2035.  Tuy nhiên, đến nay chưa bố trí được kinh phí 

để đầu tư xây dựng. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp vào danh mục công 
trình thủy lợi bị hư hỏng đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn để sửa chữa, nâng cấp, khắc 

phục trong giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn tại Văn bản số 821/SNN-TL 
ngày 14/5/2021. 

2. Cử tri xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa kiến nghị: Đầu tư nâng cấp, 

sửa chữa công trình thủy lợi phai Cốc Phường tại thôn Khuổi Pài được xây dựng 
bằng rọ thép từ năm 1999, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng không đủ nước tưới 

cho trên 2ha diện tích lúa của bà con nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Kim Bình, huyện 

Chiêm Hóa tại Văn bản 1842/SNN-TL ngày 15/9/2017.  

Kết quả giải quyết: Do nguồn kinh phí của tỉnh hạn chế nên chưa bố trí được 

kinh phí để đầu tư xây dựng công trình. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp vào 
danh mục công trình thủy lợi bị hư hỏng đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn để sửa 

chữa, nâng cấp, khắc phục trong giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn kèm 
theo Văn bản số 821/SNN-TL ngày 14/5/2021. 



5 
 

 

3. Cử tri xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư kinh phí tu sửa 

đập chứa nước Khuôn Ninh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đạo Viện, huyện 
Yên Sơntại Văn bản 1732/SNN-TL ngày 01/9/2017.  

Kết quả giải quyết: Việc đầu tư sửa chữa đập Khuôn Ninhđã được đề xuất 

trong danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2016-2020 
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 

08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh 
Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Tuy nhiên, đến 

nay chưa bố trí được kinh phí để đầu tư xây dựng. Sở Nông nghiệp và PTNT đã 
tổng hợp vào danh mục công trình thủy lợi bị hư hỏng đề nghị Trung ương hỗ trợ 

vốn để sửa chữa, nâng cấp, khắc phục trong giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo an 
toàn tại Văn bản số 821/SNN-TL ngày 14/5/2021. 

4. Cử tri xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Nâng cấp 

hồ Gò Gianh, hồ Phó Bể. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Lưỡng Vượng, 
thành phố Tuyên Quang tại Văn bản 1733/SNN-TL ngày 01/9/2017.  

Kết quả giải quyết: Do nguồn kinh phí của tỉnh hạn chế nên chưa bố trí được 
kinh phí để đầu tư xây dựng công trình. Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp 
vào danh mục công trình thủy lợi Phó Bể bị hư hỏng đề nghị UBND tỉnh bố trí  vốn 

để sửa chữa, nâng cấp, khắc phục trong giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn 
kèm theo Văn bản số 821/SNN-TL ngày 14/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Tuyên Quang. Công trình Gò Gianh Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối 
hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh lồng ghép bố trí 

nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp công trình trong 
giai đoạn tiếp theo. 

V. SAU KỲ HỌP THỨ 4: Không có ý kiến. 

VI. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5 

1. Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đề nghị nâng cấp đập 

Thôm Phết, thôn Noong Tuông. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 239/SNN-TL ngày 28/02/2018.  

Kết quả giải quyết: Ngày 08/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 174/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó, 

công trình Thôm Phết, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa đã được đưa vào danh mục 
ưu tiên đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2016-2020. Đến nay, chưa bố 

trí được kinh phí để đầu tư xây dựng. 

2. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Kiểm tra, khắc phục 

những hư hỏng của công trình thủy lợi Phai Rèn. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Trung Hòa, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 280/SNN-TL ngày 07/3/2018.  

Kết quả giải quyết: Hiện nay, công trình thuỷ lợi đập Phai Rèn, Nà Nhình 
đã được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 
2016-2020 thuộc Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Công trình Phai Rèn Do nguồn 

kinh phí của tỉnh hạn chế nên chưa bố trí được kinh phí để đầu tư xây dựng công 
trình. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp vào danh mục công trình thủy lợi bị hư 

hỏng đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ vốn để sửa chữa, nâng cấp, khắc phục trong giai 
đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn tại Văn bản số 821/SNN-TL ngày 14/5/2021. 

3. Cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị: Khẩn trương sửa chữa, 

khắc phục công trình nước sinh hoạt được đầu tư dở dang (do hết nguồn vốn) từ 

năm 2011 tại thôn Km 61. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên 

tại Văn bản số 212/SNN-TTN ngày 23/02/2018.  

Kết quả giải quyết: Chưa được đầu tư do chưa bố trí được nguồn kinh phí. 

Đề nghị người dân trước mắt sử dụng nước từ nguồn nước nhỏ lẻ hộ gia đình.  

4. Cử tri xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: Nghiên cứu, xem xét 

cho kè 2 bên bờ sông Phó Đáy, hiện nay đoạn qua thôn Quan Hạ và một số điểm 

khác trên địa bàn xã Trung Yên bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đất sản 
xuất và đất của khu di tích Quốc Hội. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Trung Yên, huyện Sơn 
Dương tại Văn bản số 225/SNN-TL ngày 27/02/ 2018.  

 Kết quả giải quyết: Do nguồn kinh phí của tỉnh hạn chế nên chưa bố trí 
được kinh phí để đầu tư xây dựng công trình. Hiện công trình đã được UBND 

tỉnh đưa vào danh mục các công trình phòng chống sạt, lở bờ sông tại Kế hoạch 
số 131/KH-UBND ngày 17/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt 

lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

VII. SAU KỲ HỌP THỨ 5 

1. Cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư, nâng cấp hệ 

thống nước sạch nông thôn phục vụ nhân dân tại thôn Đán Khao, Thọ Sơn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên 

Sơn tại Văn bản số 265/SNN-TTN ngày 05/3/2018.  

Kết quả giải quyết: (1) Công trình cấp nước sạch thôn Đán Khao đã được 

Quy hoạch đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 
theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 “Quy hoạch xây dựng và phát 

triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035”. 
Do khón khăn về nguồn vốn, đến nay chưa công trình chưa được đầu tư. (2) Công 

trình nước sạch nông thôn phục vụ nhân dân tại thôn Thọ Sơn. Hiện tại, đã được 
đầu tư nâng cấp hệ thống nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn thôn Thọ Sơn.  
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2. Cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư, xây dựng hệ 

thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xóm 4.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Tân Long, huyện Yên 
Sơn tại Văn bản 266/SNN-TTN ngày 05/3/2018.  

Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 4 xã Tân Long 

được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2005 từ nguồn vốn dự án RIDP. 
Công trình được bàn giao cho UBND xã Tân Long quản lý, vận hành và khai 

thác đến năm 2007 công trình không hoạt động do nguồn nước cạn kiệt, tuyến 
ống hư hỏng không còn khả năng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Qua khảo sát 

thực tế cho thấy địa bàn thôn 4 liền kề khu vực cấp nước của công trình cấp nước 
xóm 3, xóm 5 và các cơ quan, trường học khu trung tâm xã Tân Long và công 

trình cấp nước sinh hoạt xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, 02 công trình trên 
do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang quản lý, vận 

hành và khai thác. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân 
dân. Hiện tại, công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang đã 

thực hiện khảo sát, tính toán phương án mở rộng công trình. Tuy nhiên công trình 
chưa được đầu tư nâng cấp mở rộng do chưa bố trí được nguồn kinh phí. 

VIII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 

1. Cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nâng cấp đập Thủy lợi 

Pá Cáp hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo nước phục vụ sản xuất.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân An, huyện 
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1297/SNN-TL ngày 17/8/2018.  

 Kết quả giải quyết: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND 
ngày 08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó Công trình 
thuỷ lợi Pá Cáp (Pác Cáp) đã được đề xuất thuộc danh mục công trình đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp giai đoạn 2021-2025. Do nguồn kinh phí của tỉnh hạn chế nên chưa 
bố trí được kinh phí để đầu tư xây dựng công trình. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ 

tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh lồng 
ghép bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp 

công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

2+3. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: (1) UBND tỉnh xem xét 

đầu tư kè bờ suối Chương thuộc địa bàn xã Hùng Lợi, tại vị trí thôn Toòng, thôn 

Coóc bị sạt lở đất canh tác (đất ruộng) rất nhiều. (2) Kè bờ sông Phó Đáy đoạn 
qua địa bàn xã Hùng Lợi, tại vị trí thôn Coóc, Đồng Trang. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hùng Lợi, huyện 
Yên Sơn tại Văn bản số 1281/SNN-TL ngày 14/8/2018.  

Kết quả giải quyết: Khu vực sạt lở trên suối Chương tại các thôn Toòng, thôn 
Nà Mộ, thôn Coóc và khu vực sạt lở trên sông Phó Đáy tại các thôn Coóc, thôn Đồng 
Trang của xã Hùng Lợi đã có trong danh mục đầu tư công trình kè chống sạt lở  được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 
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08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh 
Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 cụ thể như sau:   

- Trên suối Chương: Khu vực sạt lở thôn Toòng đến thôn Coóc (bao gồm cả 
thôn Nà Mộ) được quy hoạch đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở giai đoạn 
2021- 2025 dài 600m; Khu vực sạt lở thôn làng Coóc được quy hoạch đầu tư xây 

dựng công trình Kè chống sạt lở giai đoạn 2026- 2035 dài 200m. 

- Trên sông Phó Đáy: Trong giai đoạn 2016 – 2020 có quy hoạch xây dựng 

kè chống sạt lở bờ đoạn bờ sông Phó Đáy khu vực chợ Hùng Lợi; trong giai đoạn 
2021- 2025 có quy hoạch đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu vực sạt lở 
thôn Coóc bao gồm đến thôn Đồng Trang; trong giai đoạn 2026- 2035 tiếp tục đầu 

tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu vực sạt lở thôn làng Coóc. 

 Do nguồn kinh phí của tỉnh hạn chế nên chưa bố trí được kinh phí để đầu tư 

xây dựng công trình. Hiện công trình đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục các 
công trình phòng chống sạt, lở bờ sông tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 
17/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư hệ thống nước 

sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân thôn Chương.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên 

Sơn tại văn bản số 1360/SNN-TTN ngày 28/8/2018.  

Kết quả giải quyết: Cơ bản nhân dân thôn Chương đã tự tìm kiếm và xây 

dựng được các nguồn nước để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Số hộ có nhu 
cầu sử dụng từ công trình cấp nước tập trung rất ít, do đó việc đầu tư nâng cấp, 

sửa chữa công trình nước sạch thôn Chương phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân 
dân sẽ tốn kém nhiều kinh phí và có suất đầu tư rất cao . Hiện nay, công trình 

chưa có chủ trương đầu tư và chưa có kế hoạch vốn để thực hiện. 

5. Cử tri xã Trung Môn, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư hệ thống nước 

sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân xóm 12, xã Trung Môn.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã xã Trung Môn, huyện 
Yên Sơn tại văn bản số 1361/SNN-TTN ngày 28/8/2018. 

Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT có Văn bản số 2148/SNN-
TL ngày 7/10/2016 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Môn, đến 

năm 2017 Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang đã thực hiện đầu tư xây 
dựng và cấp nước sinh hoạt cho xóm 13, 14, xã Trung Môn. Tuy nhiên, do thiếu 

nguồn kinh phí nên chưa thể thực hiện đầu tư cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 
thôn 12, xã Trung Môn được.  

IX. SAU KỲ HỌP THỨ 6 

1. Cử tri xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương đề nghị: Khẩn trương sửa 

chữa, gia cố và nâng cấp đập Dộc Ổi, xã Sầm Dương để đảm bảo hồ chứa nước 
tưới cho hai thôn, đồng thời đảm bảo an toàn bờ đập tránh gây nguy hại khi có 

thể xảy ra thiên tai bất thường. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Sầm Dương, huyện Sơn 
Dương tại Văn bản số 1476/SNN-BQLTL ngày 17/9/2018.  

Kết quả giải quyết: Về trước mắt, đề nghị UBND xã Sầm Dương, chỉ 
đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã xem xét, cân đối từ nguồn kinh phí hỗ 
trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để có phương án sửa chữa khắc 

phục van điều tiết nước không để rò rỉ. Về lâu dài, UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch 

xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định 
hướng đến năm 2035. Trong đó công trình thủy lợi Rộc Ổi, xã Sầm Dương, 

huyện Sơn Dương đã được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng, tu sửa, 
nâng cấp giai đoạn 2016-2020. Đến nay, Chưa bố trí được vốn đầu tư, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã đề xuất Bộ Nông nghiệp vàPTNT xem xét bổ sung đầu tư 
công trình Dộc Ổi bằng nguốn vốn vay Ngân hàng Thế giới WB8 tại Văn bản 

số 3685/UBND-ĐTXD ngày 30/9/2021. 

2. Cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư đường ống dẫn 

nước dài khoảng 4 km từ khu vực Loong Tát đến khu ruộng của thôn Bắc Danh, để 
phục vụ tưới tiêu cho 02 ha diện tích canh tác của 76 hộ với 325 khẩu, dân tộc Dao 

và dân tộc Tày, hiện nay khu đất sản xuất này thiếu nước trầm trọng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Thanh Tương, huyện 
Na Hang tại Văn bản số 1420/SNN-TL ngày 07/9/2018.  

 Kết quả giải quyết: Công trình thuỷ lợi Loong Tát được đầu tư xây dựng 
bằng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, công trình được khởi công xây 
dựng năm 2020 bằng nguồn vốn đầu tư trung hạn từ ngân sách Trung ương. Đến 

thời điểm 30/6/2021 công trình đã hoàn thành khoảng 3km đường ống tưới cho 
khoàng 02ha /25ha ruộng hiện có của khu vực. Do nguồn vốn đầu tư hạn chế nên 

UBND huyện đang tạm dừng thi công để kêu gọi các nguồn vốn đầu tư khác thực 
hiện hoàn thành nốt khoảng 3km đường ống còn lại của công trình. 

3. Cử tri xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng đường 

ống dẫn nước sạch đến các hộ dân tại khu vực Đầm Hồng (năm 2013, khu vực 

Đầm Hồng được đầu tư xây dựng trạm xử lý nước sạch để phục vụ sinh hoạt cho 
nhân dân, tuy nhiên hiện chỉ đầu tư xây dựng đường ống đến nhà điều hành còn 
phần ống dẫn nước từ trạm bơm đến các hộ gia đình chưa được đầu tư xây dựng).  

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Ngọc Hội, huyện Chiêm 
Hóa tại văn bản số 1517/SNN-TTN ngày 25/9/2018.  

Kết quả giải quyết: Hạng mục trạm xử lý nước sạch do Viện Hóa học các 
hợp chất thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam làm 

chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa được xây dựng hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử 
dụng. Để đảm bảo phát huy hiệu quả công trình, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 

nhân dân tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 
UBND xã Ngọc Hội tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt 

của nhân dân thôn Đầm Hồng và các thôn lân cận làm cơ sở để xem xét đầu tư 
sửa chữa khắc phục công trình. Đề nghị UBND xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa 
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tổ chức quản lý và bảo vệ hiện trạng công trình theo đúng quy định, đồng thời 
tuyên truyền, vận động các hộ nhân dân, trước mắt chủ động sử dụng các nguồn 

nước khác để sử dụng trong sinh hoạt. Hiện tại, công trình chưa được đầu tư do 
chưa bố trí được nguồn kinh phí. 

X. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7 

1. Cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư kè nắn đoạn 

suối từ Khuổi Hóp đến Pác Hóp, hiện đoạn suối này bị sạt lở, gây nguy hiểm, 

nhất là trong mùa mưa lũ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Linh Phú, huyện 

Chiêm Hóa tại Văn bản số 339/SNN-TL ngày 06/3/2019.  

Kết quả giải quyết: Tại 02 vị trí sạt lở trên suối Cổ Linh thuộc thôn Pác 

Hóp và thôn Khuổi Hóp của xã Linh Phú nêu trên đã nằm trong danh mục đầu tư 
công trình kè chống sạt lở được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và Phát 
triển Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 

(Khu vực sạt lở thôn Pác Hóp, Nà Luông, Pắc Chóng, Khuổi Đấng xã Linh Phú 
được quy hoạch đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở giai đoạn 2021- 

2025 dài 1500 m). Đến nay, chưa bố trí được kinh phí để đầu tư xây dựng. 

2. Cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị: Đầu tư xây dựng, nâng 

cấp 3,2 km kênh mương dẫn nước của đập Hồ Khởn để đảm bảo công suất tưới 

tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên tại Văn bản số 390/SNN-BQLTL ngày 13/3/2019.  

Kết quả giải quyết: Trước mắt, đề nghị UBND xã Thái Sơn chỉ đạo BQL 

CTTL xã Thái Sơn cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi hàng năm để tổ chức nạo vét, phát dọn và sửa chữa khắc phục 

các hư hỏng nhỏ trên tuyến kênh chính. Về lâu dài, do nguồn kinh phí của tỉnh 
còn gặp nhiều khó khăn nên Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với 

UBND huyện Hàm Yên và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề 
xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa chữa, 

nâng cấp 3,2 km tuyến kênh chính nêu trên. Đến nay, chưa có vốn đầu tư. 

3. Cử tri xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang: Có giải pháp cung cấp 

nước tưới tiêu cho khu đồng ruộng của thôn Khe Cua xã Đội Cấn từ hồ Kỳ Lãm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Đội Cấn, thành phố 
Tuyên Quang tại Văn bản số 390/SNN-BQLTL ngày 13/3/2019.  

Kết quả giải quyết: Do nguồn kinh phí của tỉnh còn gặp khó khăn nên Sở 
Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang 

và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư theo 

quy hoạch. 

 



11 
 

 

XI. SAU KỲ HỌP THỨ 7 

1. Cử tri xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng công 

trình nước sạch cho cụm dân cư Lang Trang. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hòa Phú, huyện 
Chiêm Hóa tại văn bản số 497/SNN-TTN ngày 28/3/2019. Kết quả giải quyết: 

Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đã được đề 
xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn 

trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 
2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Hiện nay, công trình chưa được 
đầu tư xây dựng do chưa bố trí được nguồn kinh phí. 

XII. KỲ HỌP BẤT THƯỜNG: Không có ý kiến. 

XIII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 

1. Cử tri xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị: Ngành chức năng sớm 

sửa chữa công trình nước sạch thôn Tú Tạc để hơn 200 hộ dân và 4 lớp học tiếp 

tục được sử dụng, công trình đã hỏng từ năm 2017 phần máy bơm không bơm 
được nước lên tháp để cấp cho nhân dân sử dụng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tú Thịnh, huyện 
Sơn Dương tại văn bản số 1496/SNN-TTN ngày 19/9/2019.  

Kết quả giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2459/UBND-

ĐTXD ngày 07/8/2020 về việc khắc phục công trình cấp nước sinh hoạt thôn Tú 
Tạc, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, trong đó có giao cho Sở Tài chính chủ trì 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Sơn Dương và các cơ quan, 
đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa 

chữa công trình đảm bảo cấp nước phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, đến thời điểm 
hiện tại vẫn chưa bố trí được nguồn kinh phí nên công trình chưa được đầu tư nâng 

cấp, sửa chữa. 

XIV. SAU KỲ HỌP THỨ 8: Không có ý kiến. 

XV. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 

1. Cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: Xây dựng công trình 

nước sạch tập trung cho nhân dân trên địa bàn thôn 4. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Long, huyện 
Yên Sơn tại văn bản số 335/SNN-TTN ngày 16/3/2020. 

 Kết quả giải quyết: Hiện nay chưa có chủ trương đầu tư và chưa có kế 
hoạch vốn để thực hiện. Đề nghị UBND xã Tân Long tổ chức điều tra, khảo sát, 

ký cam kết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thôn 4 theo 
mẫu phiếu điều tra kèm theo và tổng hợp báo cáo UBND huyện Yên Sơn, Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

2. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Cấp nước sạch cho nhóm 

10 hộ dân di chuyển từ khu vực rừng phòng hộ Tát Lợi xuống thôn Chương.  
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hùng Lợi, huyện 
Yên Sơn tại văn bản số 390/SNN-TTN ngày 24/3/2020.  

Kết quả giải quyết: Theo báo cáo của UBND xã Hùng Lợi, số hộ có nhu 
cầu sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn thôn 
Chương là 65 hộ (trong đó đã có 10 hộ dân di chuyển từ khu vực rừng phòng hộ 

Tát Lợi xuống thôn Chương). Hiện nay công trình chưa có chủ trương đầu tư và 
chưa có kế hoạch vốn để thực hiện. 

3. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Cấp nước sạch cho nhóm 

10 hộ dân di chuyển từ khu vực rừng phòng hộ Tát Lợi xuống thôn Chương; Đầu 

tư nâng cấp công trình nước sạch của thôn Chương, hiện nay công trình không 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hùng Lợi, huyện 
Yên Sơn tại văn bản số 390/SNN-TTN ngày 24/3/2020.  

Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Chương, xã Hùng 
Lợi được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn dự án RIDP do UBND huyện Yên 

Sơn làm Chủ đầu tư. Công trình xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 
2005, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 35 hộ dân. Hiện tại, công trình đã dừng 

hoạt động do nguồn nước bị cạn kiệt vào mùa khô, qua khảo sát thôn Chương 
đang sử dụng nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ (giếng đào khoảng 46%, 
giếng khoan khoảng 8%, nước lần khoảng 23%). Hiện nay, công trình chưa có 

chủ trương đầu tư và chưa có kế hoạch vốn để thực hiện. 

4. Cử tri xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Nâng cấp trạm 

bơm Hòa Bình, Hòa Mục đã xuống cấp; nạo vét đập Ổ Gà, đập Cây Chanh để có 
nước tưới phục vụ sản xuất.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thái Long, thành 
phố Tuyên Quang tại Văn bản số 472/SNN-BQLTL ngày 01/4/2020.  

Kết quả giải quyết: (1) Trạm bơm điện Hòa Bình được xây dựng năm 
2003. Hiện trạng hư hỏng: vị trí đặt bể hút trạm bơm là ghềnh đá, việc hạ thấp bể 

hút kinh phí rất cao, không mang lại hiệu quả kinh tế; hiện nay hầu hết diện tích 
trồng lúa trước đây do công trình phụ trách tưới đã được UBND xã Thái Long 

hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng rau màu, một số ít 
diện tích còn lại nhân dân tự bơm tát để trồng lúa. (2) Trạm bơm dầu Hòa Mục có 
tên gọi khác là Cầu Gát, đã được Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên 

Quang đầu tư nâng cấp năm 2020. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất 
đưa công trình đập Cây Chanh vào kế hoạch đầu tư bằng nguồn kinh phí hỗ trợ 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 tại Văn bản số 1832/SNN-KH 
ngày 16/9/2021. (3) Đập Ổ Gà được xây dựng từ những năm 1960, hiện tại bị hư 

hỏng. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Thái Long chỉ đạo Ban quản 
lý CTTL xã Thái Long cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2020 (dự toán kinh phí duy tu, sửa chữa công trình của 
Ban trong năm 2020 là 65 triệu đồng) và nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ 

chức sửa chữa, nạo vét công trình đập Ổ Gà để phục vụ sản xuất. (4) Đập Cây 
Chanh được xây dựng từ năm 2001, hiện tại đang hư hỏng Sở Nông nghiệp và 
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PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang sắp xếp thứ tự ưu 
tiên đầu tư, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực 

hiện sửa chữa, nâng cấp công trình đập Cây Chanh. 

XVI. SAU KỲ HỌP THỨ 9 

1. Cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị: Xây dựng kè chống 

sạt lở bờ suối thôn Nà Thôm, đoạn Nà Coóng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang tại Văn bản số 633/SNN-TL ngày 29/4/2020.  

Kết quả giải quyết: Đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè để bảo vệ diện 

tích canh tác đất nông nghiệp cho nhân dân tại thôn Nà Thôm và Nà Đồn là cần 
thiết, công trình kè chống sạt lở đã nằm trong danh mục đầu tư giai đoạn 2026 -

2035 tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2016-2025, định hướng đến năm 2035. Đến nay chưa bố trí được kinh phí để đầu 
tư xây dựng.  

2. Cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: Quan tâm xây dựng mở 

rộng thêm hệ thống nước sạch tại thôn 20, Ao Sen 1, xã Đức Ninh để phục vụ 

sinh hoạt cho nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên tại văn bản số 336/SNN-TTN ngày 16/3/2020.  

Kết quả giải quyết: Qua khảo sát thực tế cho thấy địa bàn thôn 20, thôn Ao 
Sen 1 nằm trong khu vực cấp nước của công trình Cấp nước sinh hoạt thôn Cây 

Chanh 1, thôn Cây Chanh 2 và công trình Cấp nước sinh hoạt thôn Ao Xanh, xã 
Đức Ninh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, 

vận hành. Các công trình này hiện tại chưa có nguồn vốn để đầu tư mở rộng theo 
đề nghị của cử tri. 

XVII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10 

1. Cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình 

thuỷ lợi cho thôn Bản Tâng. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đà Vị, huyện Na 

Hang tại Văn bản số 1560/SNN-TL ngày 14/10/2020. 

- Kết quả giải quyết: Công trình thủy lợi Bản Tâng, xã Đà Vị được đưa vào 
danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 trong Quy hoạch xây 

dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng 
đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-

UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2020, do khó khăn về 
nguồn vốn nên Ủy ban nhân dân tỉnh chưa bố trí, sắp xếp được nguồn vốn để đầu 

tư xây dựng. 

2. Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hỗ trợ kinh phí xây 

kè đối với một số tuyến mương bị sạt lở sát vào chân đường bê tông. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Nguyên, 
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 1566/SNN-TL ngày 15/10/2020. 

Kết quả giải quyết: UBND xã Yên Nguyên đã có văn bản báo cáo UBND 
huyện Chiêm Hóa, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn chế nên đến nay UBND 
huyện Chiêm Hóa chưa bố trí được kinh phí để đầu tư xây dựng công trình. 

UBND huyện Chiêm Hóa tiếp tục xem xét đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng 
cấp trong giai đoạn tới.   

3. Cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đề nghị: Hỗ trợ kinh phí nạo vét 

lòng đập thủy lợi tại thôn 7 để lấy nước phục vụ tưới tiêu. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Tiến, huyện 
Yên Sơn tại Văn bản số 1445/SNN-BQLTL ngày 28/9/2020. 

Kết quả giải quyết: Đập thủy lợi theo ý kiến của cử tri có tên gọi là hồ 
Đặng, hiện nay công trình đang phục vụ nước tưới cho 14,380ha/năm diện tích 

đất trồng lúa và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản của 52 hộ dân trên địa bàn 
Thôn 07, xã Tân Tiến. Đập đầu mối kết cấu bằng đất đắp, thân đập dài 30m, cao 

8m, tràn xả lũ và cống lấy nước dưới đập mới được nâng cấp năm 2017, dung 
tích hồ 69.000m3; hiện nay toàn bộ diện tích lưu vực 0,57km2 là đất rừng sản 

xuất, khi có mưa lớn thường gây xói mòn và cuốn trôi đất xuống lòng hồ, dẫn đến 
thu hẹp lòng hồ, giảm dung tích trữ nước; mặt khác do rừng sản xuất giữ nước 
kém nên nguồn sinh thủy trong lưu vực rất hạn chế, công trình chủ yếu tích trữ 

nước mưa do đó không đảm bảo nguồn nước để điều tiết phục vụ sản xuất của 
nhân dân. Do khó khăn về nguồn lực đến nay chưa được đầu tư. 

4. Cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Kiểm tra và có kế hoạch 

xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân thôn 

Phai Đá. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Chiêu Yên, huyện 

Yên Sơn tại Văn bản số 1420/SNN-TTN ngày 23/9/2020. 

Kết quả giải quyết: Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, nguồn nước mặt tại khu 

vực thôn Phai Đá rất nhỏ, không đủ lưu lượng để xây dựng công trình cấp nước 
tập trung phục vụ cấp nước cho nhân dân. Để phục vụ cấp nước cho nhân dân 

thôn Phai Đá theo ý kiến, kiến nghị của cử tri phải sử dụng nguồn nước giếng 
khoan khai thác nước ngầm. Dự án Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Chiêu Yên, 
huyện Yên Sơn đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh 

hoạt tập trung nông thôn trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh 
Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Do 
khó khăn về nguồn lực nên công trình chưa được đầu tư. 

XVIII. SAU KỲ HỌP THỨ 10 

1. Cử tri xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng 

phai Nà Pồng tại thôn Nặm Cằm. 
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thượng Giáp, 
huyện Na Hang tại Văn bản số 1544/SNN-TL ngày 13/10/2020. 

Kết quả giải quyết: Ngày 08/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã 
ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và 
phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 

2035. Trong đó công trình Nà Pồng thôn Nặm Cằm, xã Thượng Giáp đã được đưa 
vào danh mục công trình ưu tiên đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2021-

2025. Do khó khăn về nguồn lực nên công trình chưa đực đầu tư xây dựng. 

2. Cử tri xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng 

chương trình nước sạch nông thôn đạt tiêu chuẩn nước sạch theo quy chuẩn; tiếp 
tục đầu tư kinh phí thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thượng Giáp, 
huyện Na Hang tại Văn bản số 1603/SNN-TTN ngày 23/10/2020. 

 Kết quả giải quyết: Công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thượng 

Giáp, huyện Na Hang đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp 
nước sinh hoạt tập trung nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trong Quy hoạch xây 
dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Hiện nay công trình 
chưa được đầu tư xây dựng do chưa bố trí được nguồn kinh phí. 

3. Cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng công 

trình nước sạch cho thôn Nà Vơ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Kiến Thiết, huyện 
Yên Sơn tại Văn bản số 1602/SNN-TTN ngày 23/10/2020. 

 Kết quả giải quyết: Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Kiến Thiết đã được 
đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, 

giai đoạn 2016-2020 trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên 
Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa bố trí 
được kinh phí để thực hiện. 

4. Cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị: Nâng tỷ lệ trích kinh 

phí cấp bù thủy lợi phí cho xã để nạo vét lòng Ngòi Cát; cấp kinh phí duy tu, sửa 
chữa công trình Trung Thủy Nông; nâng cấp trạm bơm Gò Đồn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Cấp Tiến, huyện 
Sơn Dương tại Văn bản số 1685/SNN-BQLTL. 

Kết quả giải quyết: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Cấp Tiến, những 
năm gần đây khi có mưa lớn nước tiêu thoát qua suối chậm nên thường xuyên 

gây ngập úng, thiệt hại cho diện tích lúa và hoa màu của nhân dân, trong đó 
khoảng 15 ha diện tích thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa nên nhân dân 

thường xuyên không canh tác do sợ mất trắng. 

Để đảm bảo tiêu thoát nước cho đất canh tác của nhân dân, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: Ủy ban nhân dân xã Cấp Tiến chỉ đạo, 
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tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân tại các thôn bị ảnh hưởng ngập úng 
thực hiện phát dọn cây, cỏ và rác dọc tuyến suối Ngòi Cát, đặc biệt là đoạn suối 

chảy qua thôn Cây Xy vào trước mùa mưa lũ hàng năm, đảm bảo không gây cản 
trở dòng chảy.  

Công trình Trung Thủy Nông theo ý kiến của cử tri là công trình thủy lợi 

Đồng Tâm, thôn Đồng Chiêm được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1965, hiện 
nay một số đoạn kênh đã hư hỏng, xuống cấp, phá vỡ liên kết khối xây, bong tróc 

lớp vữa trát ở thành và đáy kênh, nhiều vị trí bị gẫy đổ gây rò rỉ, thất thoát nước 
dọc kênh, một số đoạn kênh thường xuyên bị bùn đất vùi lấp.  

Trạm bơm Gồ Đồn được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1999, đến 
năm 2014 được đầu tư hạ thấp bể hút, kéo dài ống đẩy, bảo dưỡng, sửa chữa 03 

tổ máy bơm chìm công suất 13,5 kW. Hiện nay trạm bơm chỉ còn 01 tổ máy hoạt 
động được, 02 tổ máy không hoạt động nhưng chưa xác định được nguyên nhân 

(trong đó 01 tổ máy mới ngừng hoạt động ngày 03/9/2020); mặt khác, do mực 
nước sông Lô xuống thấp nên các tổ máy bơm chìm thường xuyên bị treo khoảng 

(2,0÷2,5)m, do vậy ngoài các đợt xả nước phục vụ sản xuất của hồ thủy điện 
Tuyên Quang thì Ban quản lý công trình thủy lợi xã Cấp Tiến phải khắc phục 

bằng cách dùng máy bơm dầu để bơm nước lên bể hút, sau đó mới vận hành máy 
bơm chìm để cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.  

XIX. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11 

1. Cử tri xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng công 

trình nước sạch tự chảy tại thôn Bắc Muồi. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Yên Lập, 
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 228/SNN-TTN ngày 19/02/2021. 

- Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Yên Lập, 
huyện Chiêm Hóa đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình xây dựng mới 

trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-
2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên 
đến nay chưa bố trí được kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng.  

2. Cử tri xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xây dựng công trình cấp 

nước sạch tập trung phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các thôn trên địa bàn xã.  

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Hòa Phú, 

huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 195/SNN-TTN ngày 05/02/2021. 

- Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Hòa Phú, 

huyện Chiêm Hóa đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình xây dựng mới 
trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn 

vốn nên đến nay chưa bố trí được kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng. 
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3. Cử tri xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị: Đầu tư xây dựng công 

trình cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn xã.  

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Đông Thọ, 
huyện Sơn Dương tại Văn bản số 158/SNN-TTN ngày 02/02/2021. 

- Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đông Thọ, 

huyện Sơn Dương đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình xây dựng mới 
trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-

2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên 

đến nay chưa bố trí được kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng. 

4. Cử tri xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị: Tu sửa, nâng cấp 

đập Dộc Ổi để phục vụ sản xuất của nhân dân. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Trường Sinh, 

huyện Sơn Dương tại Văn bản số 189/SNN-BQLTL ngày 04/02/2021. 

- Kết quả giải quyết: Hồ chứa Dộc Ổi thuộc thôn Thái Thịnh, xã Trường 

Sinh đang điều tiết phục vụ nước tưới cho 36,305ha/năm diện tích trồng lúa; hiện 
tại mái thượng lưu và hạ lưu đập đang bị xói mòn, sạt lở nghiêm trọng; lòng hồ bị 

bồi lắng nhiều làm giảm dung tích trữ nước phục vụ sản xuất; cống lấy nước dưới 
đập dài khoảng 40m có hiện tượng thấm qua mang cống gây mất an toàn cho công 
trình; tràn xả lũ dài khoảng 40m, rộng khoảng 2,0m, là tràn đất tự nhiên, hiện nay 

bị xói lở mạnh, mặt cắt tràn hẹp nên không đảm bảo thoát lũ. Do khó khăn về kinh 
phí nên chưa được đầu tư, sửa chữa, UBND tỉnh đã đề xuất Bộ NN&PTNT xem 

xét báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung đầu tư công trình Dộc Ổi bằng nguốn vốn 
vay Ngân hàng Thế giới WB8 tại Văn bản số 3685/UBND-ĐTXD ngày 

30/9/2021. 

XX. SAU KỲ HỌP THỨ 11 

1. Cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị: Đầu xư xây dựng kè 

suối trên địa bàn xã Minh Hương. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, 
huyện Hàm Yên tại Văn bản số 514/SNN-TL ngày 31/3/2021. 

- Kết quả giải quyết: Theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 đã sắp xếp 

thứ tự ưu tiên đầu tư và quy hoạch công trình Kè suối thuộc địa bàn xã Minh 
Hương trong giai đoạn năm 2021- 2025 với tổng chiều dài 3,65 km. Với điều 

kiện là một tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư xây dựng các 
công trình khắc phục sạt lở rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư là rất lớn, nên 

chưa bố trí được vốn đầu tư xây dựng. 

2. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Xây dựng công trình kè bờ 

suối đoạn từ đập thủy lợi thôn Coóc đến cửa sông Phó Đáy, đảm bảo ngăn chặn 
tình trạng sạt lở đất sản xuất của nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. 



18 
 

 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, 
huyện Yên Sơn tại Văn bản số 466/SNN-TL ngày 24/3/2021. 

- Kết quả giải quyết: Các khu vực sạt lở trên suối Chương tại các thôn 
Toòng, Nà Mộ, Coóc khu vực từ đập thủy lợi thôn Coóc đến hợp lưu sông Phó 
Đáy thuộc xã Hùng Lợi đều đã có trong danh mục đầu tư xây dựng công trình kè 

chống sạt lở được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-
UBND ngày 08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy 

lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, trong đó: 
Khu vực sạt lở từ thôn Toòng đến thôn Coóc (bao gồm cả thôn Nà Mộ) được quy 

hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 với chiều dài kè dự kiến xây dựng 
600m. Khu vực sạt lở thôn Coóc được quy hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 

2026-2035 với chiều dài kè dự kiến xây dựng 200m.  

Do nguồn lực của tỉnh rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư các công trình 

kè chống sạt lở là rất lớn. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hùng Lợi căn cứ 
Quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức kiểm tra lựa chọn các 

vị trí có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, cấp bách cần ưu tiên đầu tư lập văn bản đề 
nghị Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn đưa công trình vào danh mục đầu tư công 

trong giai đoạn 2021-2025.  

3. Cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị: Khẩn trương cấp 

kinh phí xây kè chống sạt lở bờ suối để đảm bảo diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn toàn xã. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng 

Nông, huyện Na Hang tại Văn bản số 462/SNN-TL ngày 23/3/2021. 

- Kết quả giải quyết: Suối Bản Mù chảy qua các thôn Nà Tà, thôn Đống Đa 

trên địa bàn xã Thượng Nông, trong những năm gần đây do ảnh hưởng các đợt 
mưa lũ, lũ quét đã gây ra hiện tượng sạt lở một số vị trí dọc bờ suối gây mất đất 

sản xuất nông nghiệp của người dân dọc theo bờ suối. Việc đề nghị đầu tư xây 
dựng công trình kè bờ suối Bản Mù để bảo vệ diện tích đất sản xuất, ao nuôi cá, 

nhà ở của nhân dân tại các thôn Nà Tà, Đống Đa là cần thiết, phù hợp với danh 
mục đầu tư công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 

08/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch 
xây dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định 
hướng đến năm 2035, cụ thể: “Kè suối Bản Mù, xã Thượng Nông được quy hoạch 

đầu tư xây dựng kè đã xây, kè bê tông trong giai đoạn 2026-2035 với tổng chiều 
dài 2,0 km”. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh rất hạn chế, nên chưa bố trí được 

vốn đầu tư xây dựng kè suối Bản Mù. 

4. Cử tri xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn đề nghị: Cơ quan chuyên môn rà 

soát toàn bộ hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã, đầu tư xây dựng mới và sửa chữa 
các công trình đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân (hiện nay các 

công trình thủy lợi như: đập Đồng Chữ, đập Bà Tít, đập Đồng Lầu, trạm bơm 
thôn An Lạc, trạm bơm thôn Đô Thượng 2... đều đã xuống cấp không đảm bảo 

điều kiện phục vụ sản xuất của nhân dân). 
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- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Xuân Vân, 
huyện Yên Sơn tại Văn bản số 464/SNN-TL ngày 24/3/2021. 

- Kết quả giải quyết: Hiện nay, trên địa bàn xã Xuân Vân có 69 công trình 
thủy lợi đang cung cấp nước phục vụ tưới cho 136,767 ha lúa 02 vụ và cấp nước 
phục vụ 0,271ha nuôi thủy sản, bao gồm: 03 hồ chứa (Khuôn Giáng, Bắc Cảy, 

Lương Trung), 08 đập xây (Gò mèo, Cây Đa, Đồng Mè, Ông Lý, Đồng Đình, Cây 
Vông, Cây Si, Cây Ngõa), 02 trạm bơm điện (Đồng Quải, An Lạc), 08 đập rọ thép 

(Cây Nâm, Đồng Chữ, Đồng Lầu, Đồng Mo, Đồng Bả, Mạ Non, Cây Thổ, Phai 
Đá) và 48 phai tạm. 

Theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 xã Xuân Vân có 32 công trình 
thủy lợi được quy hoạch sửa chữa, nâng cấp và làm mới, cụ thể: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Quy hoạch ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp 07 
công trình thủy lợi (hồ Khuôn Giáng; hồ Lương Trung; trạm bơm An Lạc; đập 

xây Cây Ngõa; đập rọ thép Cây Thổ và Phai Đá; phai tạm Gốc Lát). 

+ Giai đoạn 2021-2025: Quy hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp 07 công 

trình thủy lợi (đập xây Ông Lý; hồ chứa Bắc Cảy và các phai tạm Đồng Thanh, 
Tay Chua, Ông Ngữ, Phai Quan, Cây Sấu).  

+ Giai đoạn 2026-2035: Quy hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp 18 công 

trình thủy lợi (các đập xây Đồng Đình, Cây Si, Cây Vông, Cây Đa; Đập rọ thép 
Đồng Bả, Đồng Lầu, Mạ Non và các công trình tạm: Cây Hồng, Đồng Trũng, 

Ông Trường, Cây Xi, Đồng Bây, Đồng Cọ, Ao Thiều, Cây Trám, Ông Thinh, 
Đồng Dộc, Đồng Bây). 

Do nguồn kinh phí của Trung ương và của tỉnh bố trí để thực hiện đầu tư 
xây dựng các công trình Thủy lợi theo Quy hoạch đã được phê duyệt còn rất hạn 

chế, mới chỉ đáp ứng được một phần cho ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp 
những công trình thủy lợi thiết yếu, cấp bách trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo an 

toàn công trình trong quản lý và cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 
nên đến nay 07 công trình của xã Xuân Vân chưa được bố trí kinh phí để thực 

hiện đầu tư sửa chữa nâng cấp trong giai đoạn 2016 - 2020.  

5+6+7. Cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị: (1)  Đầu tư xây 

dựng công trình nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Thôm Luông; (2) Đầu tư nâng 

cấp công trình nước sinh hoạt của thôn Đống Đa 2 hiện đã xuống cấp, không bảo 
đảm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; (3) Đầu tư xây dựng công trình nước 

sinh hoạt cho Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở, Tiểu học đang 
xây dựng tại khu Nà Măn và các hộ dân đang sinh sống tại đây. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, 
huyện Na Hang tại Văn bản số 366/SNN-TTN ngày 15/3/2021. 

- Kết quả giải quyết: Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước 
sinh hoạt xã Thượng Nông, huyện Na Hang đã được đề xuất đầu tư thuộc danh 

mục công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng trong “Quy hoạch xây dựng và phát 
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triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” 
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 

08/3/2017. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên đến nay chưa bố trí 
được kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng.  
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