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Thực hiện văn bản số 856/UBND-THVX ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, 
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó có ý kiến của cử tri xã Nhân Lý, 
huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung tại thôn Chản, 
xã Nhân Lý (xây dựng từ năm 2006 hiện nay xuống cấp, hư hỏng không cung cấp 
đủ nước sinh hoạt). 

Sau khi xem xét đề nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau: 

Sau khi tiếp thu đề nghị của cử tri xã Nhân Lý trước kỳ họp thứ 10, Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có 
văn bản số 1434/SNN-TTN ngày 25/9/2020 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của 
cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa. Trong đó có đề nghị “UBND xã Nhân Lý 
khảo sát chi tiết, đánh giá lại hiện trạng công trình, xác định cụ thể các hạng mục 
cần khắc phục sửa chữa, khái toán kinh phí đầu tư, lập tờ trình đề nghị UBND 
huyện Chiêm Hóa cho chủ trương đầu tư sửa chữa khắc phục công trình cấp 
nước sinh hoạt thôn Chản, xã Nhân Lý bằng nguồn ngân sách của huyện. Trường 
hợp UBND huyện Chiêm Hóa không bố trí được kinh phí để thực hiện, đề nghị 
UBND huyện Chiêm Hóa lập tờ trình xin chủ trương đầu tư báo cáo UBND tỉnh 
và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT trước 
ngày 15/10/2020”. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, UBND xã Nhân Lý chưa tổ 
chức triển khai thực hiện. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân thôn Chản, xã Nhân Lý, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND xã Nhân Lý khẩn trương 
tổ chức triển khai các nội dung đã nêu tại văn bản số 1434/SNN-TTN ngày 
25/9/2020 trước ngày 15/4/2022. 

(Có văn bản số 1434/SNN-TTN ngày 25/9/2020 đính kèm) 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến đề nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện 
Chiêm Hóa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị HĐND và 
UBND xã Nhân Lý triển khai thực hiện và thông báo để cử tri được biết./. 
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