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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 24 tháng 3 năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn

Kính gửi:
- Hội đồng nhân dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn;
- Ủy ban nhân dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn.
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số
522/UBND-TH ngày 04/3/2021 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử
tri sau kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.
Trong đó có ý kiến 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)”.
Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
1. Thực trạng công trình thủy lợi trên địa bàn xã Xuân Vân:
- 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. Vì vậy ý kiến kiến
nghị của cử tri được đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình đảm bảo nước
tưới phục vụ sản xuất của nhân dân là chính đáng.
2. Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân trên địa bàn xã
Xuân Vân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
- Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Xuân Vân: Kiểm tra, rà soát các công trình
thủy lợi hiện có trên địa bàn xã, lựa chọn những công trìnhhư hỏng, xuống cấp
ảnh hưởng lớn đến khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất cần ưu tiên đầu tư
thì lập văn bản xác định rõ quy mô xây dựng, ước kinh phí đầu tư… báo cáo Ủy
ban nhân dân huyện Yên Sơn đề nghị 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. Sau
khi công trình được đưa vào danh mục đầu tư công, Uỷ ban nhân dân huyện Yên
Sơn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện. Trong
quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp
với Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn và các ngành liên quan để tham mưu thực
hiện các công việc có liên quan.
- Giao Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang: Cân đối nguồn
kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để xem xét, đề xuất ưu tiên đầu tư sửa
chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Xuân Vân theo quy định hiện hành.
Trên đây là nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
về ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Đề nghị Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn triển khai thực hiện
những nội dung trên và thông báo để cử tri được biết. Trong quá trình tổ chức
triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân
huyện Yên Sơn xem xét, giải quyết./.
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