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Tuyên Quang, ngày 07 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- HĐND xã Minh Quang, huyện Lâm Bình; 

- UBND xã Minh Quang, huyện Lâm Bình. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5484/UBND-THVX ngày 

27/12/2022 về việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Trong đó ý kiến cử tri xã Minh Quang, huyện 

Lâm Bình đề nghị: “Đầu tư kinh phí tu sửa công trình thủy lợi Mỏ Pài để phục vụ 

nước tưới tiêu cho cánh đồng các thôn Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng. Cử tri 

phản ánh công trình thủy lợi Mỏ Pài đã được đầu tư xây dựng từ năm 2006, hiện nay 

đã xuống cấp không đủ nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất”. 

Sở Nông nghiệp và PTNT 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: 

Công trình thủy lợi Mỏ Pài được đầu tư xây dựng từ năm 2007 với các hạng mục 

chính gồm: Đập Mỏ Pài, đập Mỏ Ngoẵng và đập Búng Quắng (Trong đó đập Mỏ 

Ngoẵng có nhiệm vụ giữ ổn định mực nước cho đập Mỏ Pài và đập Búng Quắng). Qua 

kiểm tra thực tế công trình cho thấy tại vị trí vai phải của đập Mỏ Ngoẵng tiếp giáp 

với núi đá vôi có hang Cácxtơ gây thất thoát nguồn nước, không đảm bảo cao trình 

dâng nước theo thiết kế cho đập Mỏ Pài và đập Búng Quắng, do vậy nếu không 

được khắc phục sẽ không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất cho khoảng 

145,345 ha/năm diện tích lúa, rau màu và cấp nước nuôi trồng thủy sản của các thôn 

Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng thuộc xã Minh Quang, huyện Lâm Bình. 

Để đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất của nhân dân, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị UBND xã Minh Quang chỉ đạo Ban Quản lý công 

trình thủy lợi xã Minh Quang chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để thực hiện thả rọ đá, trải bạt và đắp đất sét chống 

thấm tại vị trí vai phải của đập Mỏ Ngoẵng để đảm bảo cao trình dâng nước theo 

thiết kế cho đập Mỏ Pài và đập Búng Quắng (Ước kinh phí thực hiện 50 triệu đồng), 

trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật phụ trách địa 

bàn của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang để được hướng 

dẫn về kỹ thuật và trình tự, thủ tục theo quy định. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND xã Minh Quang, 

huyện Lâm Bình chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Minh Quang tổ chức 

thực hiện nội dung trên; đề nghị HĐND xã Minh Quang giám sát việc thực hiện 

nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Lâm Bình; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở; 

- Lưu: VT, BQLTL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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