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Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét đề nghị của UBND huyện Yên Sơn tại Văn 

bản số 1521/UBND-NLN ngày 05/7/2022 về việc giải quyết nhu cầu nước sinh 

hoạt của nhân dân thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Theo Báo cáo số 106/BC-PNN ngày 01/7/2022 của Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Yên Sơn về việc kiểm tra, xác minh hiện trạng nước 

sinh hoạt của nhân dân thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh, tình trạng các giếng đào 

của các hộ dân bị cạn kiệt, thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô xảy ra từ khi thủy 

điện Sông Lô 8B đi vào thi công năm 2020 và hoạt động năm 2021. Tuy nhiên, 

theo ý kiến của đại diện công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn (Đơn 

vị quản lý khai thác vận hành thủy điện Sông Lô 8B) thì nguyên nhân mất nước từ 

các giếng của các hộ gia đình không phải do việc vận hành khai thác thủy điện 

Sông Lô 8. Như vậy, nguyên nhân dẫn đến việc giếng đào của các hộ dân bị cạn 

kiệt, thiếu nước sinh hoạt chưa xác định được chính xác, cụ thể. 

Theo quy định tại điểm a, khoản 6, điều 3, Quyết định số 03/2022/QĐ-

UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang, chức năng quản lý nhà 

nước về tài nguyên nước thuộc nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Theo quy định tại điểm g, khoản 4, điều 3 Quyết định số 11/2022/QĐ-

UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang, chức năng quản lý nhà 

nước về hồ chứa thủy điện thuộc nhiệm vụ của Sở Công thương. 
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Vì vậy, để xác định được nguyên nhân dẫn đến việc giếng đào của các hộ 

dân thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn bị cạn kiệt, đồng thời đề 

xuất giải pháp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị UBND huyện Yên Sơn tổ chức mời các Sở, Ban, Ngành liên 

quan phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân thiếu nước và giải pháp khắc 

phục. Trong quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ 

phối hợp thực hiện. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng có ý kiến./.  
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