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Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương; 

- Ủy ban nhân dân xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương. 

 

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 ba, 
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Trong đó ý kiến cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn 

Dương đề nghị: “Hỗ trợ kinh phí cải tạo đoạn kênh mương tại thôn Cây Táu vì 
hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nguồn nước”. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Ban quản lý khai thác công 
trình thủy lợi Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra 

thực tế ý kiến của cử tri. Kết quả kiểm tra, xác minh cụ thể như sau: 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy đoạn kênh mương cử tri đang đề nghị là 

tuyến kênh chính thuộc công trình thủy lợi Như Xuyên do Ban quản lý khai thác 
công trình thủy lợi Như Xuyên trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ. Đoạn kênh từ 
đập đầu mối đến đập chung chuyển nước (thường gọi là đập Đồng Quý)  thuộc địa 

phận thôn Cây Táu dài 2.080m, mặt cắt ngang (80x90)cm, được xây dựng và đưa 
vào sử dụng từ năm 1995 (Bao gồm: 818m kênh kết cấu bằng bê tông cốt thép, 

1.262m kênh kết cấu xây bằng đá hộc). Tại thời điểm kiểm tra cho thấy đoạn kênh 
kết cấu xây bằng đá hộc có nhiều vị trí bị hư hỏng, xuống cấp (lớp vữa trát bị bong 

tróc; mạch vữa xây bị phong hóa) dẫn đến rò rỉ, thất thoát nước qua thành và đáy 
kênh. Hiện nay chưa bố trí được kinh phí để sửa chữa, nâng cấp nên nhiều vị trí bị 

hư hỏng, xuống cấp, gây tổn thất lớn nguồn nước dọc kênh, không đảm bảo cung 
cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của nhân dân (ước kinh phí thực hiện sửa chữa,  

nâng cấp 1.262m kênh khoảng 2,5 tỷ đồng). 

Như vậy, ý kiến của cử tri xã Đồng Quý là chính đáng. Để tiết kiệm nguồn 

nước, đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất của nhân dân, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

- Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Ban quản 
lý khai thác công trình thủy lợi Như Xuyên chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí 
hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 để sửa chữa, khắc phục  

những vị trí bị hư hỏng, xuống cấp (trát lại thành kênh và láng lại đáy kênh) để 
đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất cho nhân dân. 
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- Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với 
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương 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 

thực hiện sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sơn 

Dương chỉ đạo Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Như Xuyên triển khai 
thực hiện; đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Đồng Quý, huyện 

Sơn Dương thông báo để cử tri được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- UBND huyện Sơn Dương; 
- Chi cục Thủy lợi; 
- Phòng Kế hoạch – Tài chính; 
- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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