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Kính gửi:  

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

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

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1720/UBND-TH 

ngày 03/6/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua Hội nghị tiếp xúc cử tri 

vận động bầu cử của các ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó ý kiến cử tri xã Thái 

Hoà, huyện Hàm Yên đề nghị: “Tu sửa hệ thống kênh mương đập Ô Rô để đảm 

bảo nguồn nước tưới tiêu, đầu tư xây dựng kênh mương nội đồng”. 

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

1- Hiện trạng công trình, hệ thống kênh mương 

Trên địa bàn xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên hiện có 15 công trình thủy lợi 

(gồm: 10 hồ chứa, 02 đập dâng, 01 đập rọ thép và 02 trạm bơm điện) với hệ thống 

kênh tưới dài 54.630m (gồm: 47.808m kênh kiên cố và 6.822m kênh đất), các công 

trình đảm bảo cung cấp nước tưới cho trên 573 ha/năm diện tích trồng lúa, rau màu 

và cấp nước nuôi trồng thủy sản của nhân dân xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên.  

Trong đó riêng công trình thủy lợi Ô Rô, xã Thái Hoà có hệ thống kênh tưới 

dài 23.793m (gồm: 20.293m kênh kiên cố và 3.500m kênh đất), đảm bảo cung cấp 

nước tưới cho trên 138ha/năm diện tích trồng lúa, rau màu và cấp nước nuôi trồng 

thủy sản. Qua kiểm tra cho thấy tuyến kênh chính từ đập đầu mối công trình đi qua 

các thôn Đồng Chùa, Ao Vệ, Làng Mãn 1, Làng Mãn 2, Lũ Khê, Cây Vải với chiều 

dài khoảng 3,0km, kết cấu bằng bê tông cốt thép (mặt cắt ngang B x H = 70x70cm 

và 60x70cm), kênh được xây dựng từ năm 2005, đến nay đã bị hư hỏng, xuống 

cấp, nhiều vị trí bị rò rỉ và thủng cục bộ, gây thất thoát nước dọc kênh. 

2- Biện pháp khắc phục 

- Đối với hệ thống kênh mương đập Ô Rô: 

+ Trước mắt: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân 

dân xã Thái Hoà chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi xã Thái Hoà tổ chức quản 

lý, điều tiết nước tưới hợp lý, trước các vụ sản xuất phải chủ động cân đối, bố trí 

nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn kinh phí hợp 
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pháp khác để tổ chức duy tu, sửa chữa, khắc phục, đảm bảo cung cấp nước phục vụ 

sản xuất cho nhân dân.  

+ Về lâu dài: Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 12/5/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang, trong đó có đầu tư xây dựng hạng mục hệ 

thống kênh dẫn đập thuỷ lợi Ô Rô, xã Thái Hòa, dự kiến khởi công và hoàn thành 

giai đoạn năm 2021-2023, tổng mức đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng. 

- Đối với hệ thống kênh mương nội đồng: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thái Hoà tổ chức kiểm tra, lựa chọn các 

tuyến kênh phù hợp để lập kế hoạch đăng ký thực hiện lắp đặt cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trên và thông 

báo để cử tri được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Hàm Yên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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