
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 183/SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử  

tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 02 năm 2023 

   

   

Kính gửi:   

 

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; 

- Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; 

- Hội đồng nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. 
 

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 kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Trong đó có ý kiến cử tri xã Phúc Ninh, 

huyện Yên Sơn đề nghị: “Có phương án hỗ trợ kinh phí làm giếng khoan cho 86 

hộ dân thôn Quang Thắng (tại khu vực hạ lưu sông Lô) chịu ảnh hưởng của 

công trình Nhà máy thủy điện sông Lô 8B để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt 

trong mùa khô”. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Ngày 

02/02/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Thủy lợi 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra thực địa theo ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt:  

- Thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn nằm tại vị trí khu vực 

hạ lưu Nhà máy thủy điện sông Lô 8B, hiện có khoảng 114 hộ dân hiện đang 

sinh sống trên địa bàn, các hộ dân trong thôn hiện đang sử dụng nước sinh hoạt 

từ các giếng đào, giếng khoan do hộ gia đình tự xây dựng. Theo phản ánh của 

người dân, các hộ gia đình trong thôn đang sử dụng nước từ các giếng đào để sử 

dụng phục vụ sinh hoạt bình thường những những năm gần đây kể từ khi nhà 

máy Thủy điện sông Lô 8B được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng dẫn đến 

các giếng đào của các hộ dân bị mất nguồn nước ngầm (lưu lượng tại các giếng 

rất ít hoặc đã bị cạn kiệt) không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước phục vụ 

sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào mùa khô. 

- Tại thời điểm kiểm tra nhà máy Thuỷ điện sông Lô 8B đang tích trữ nước. 

Tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 10/86 giếng đào của các hộ dân trên địa bàn thôn 

Quang Thắng, xã Phúc Ninh, nhận thấy hầu hết các giếng đều trong tình trạng 

rất ít nước không đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, cụ 

thể: Có 08 giếng mực nước rất thấp từ 0,2m-0,4m, 01 giếng cạn không có nước, 
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01 giếng có mực nước khoảng 5m (giếng này đã không còn sử dụng khoảng 01 

năm, gia đình đã tự khoan giếng mới để phục vụ sử dụng sinh hoạt). 

- Để xác định nguyên nhân dẫn đến việc giếng đào của các hộ dân bị cạn 

kiệt và giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân thôn Quang Thắng, xã 

Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, ngày 18/7/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn 

bản số 1351/SNN-TL gửi UBND huyện Yên Sơn, trong đó: “…., 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”. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân huyện Yên 

Sơn chưa triển khai thực hiện theo nội dung đề nghị nêu trên, chưa xác định 

được nguyên nhân, số hộ, số khẩu cụ thể bị thiếu nước và giải pháp cấp nước 

cho nhân dân. 

(Có Văn bản số 1351/SNN-TL ngày 18/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT kèm theo) 

2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra nhận thấy ý kiến, kiến nghị của cử tri xã 

Phúc Ninh, huyện Yên Sơn như trên là cần thiết phải xem xét giải quyết. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

a) Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh: 

- Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tăng chiều sâu của các giếng 

đào hiện có, sử dụng các bể chứa, lu chứa và các biện pháp tích trữ nước phù hợp, 

sử dụng tiết kiệm nguồn nước hiện có đảm bảo hiệu quả nhất là trong mùa khô. 

- Thực hiện điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng tình hình thiếu nước, lập 

danh sách đăng ký nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và cam kết trả tiền nước theo 

quy định của nhân dân trên địa bàn thôn Quang Thắng, xã Phúc Ninh (số hộ, số 

khẩu, mức độ thiếu nước…) dự kiến phương án cấp nước, quy mô đầu tư xây 

dựng (sử dụng nước ngầm, nước mặt: sông, suối, khe lạch), ước kinh phí thực 

hiện báo cáo, đề xuất với UBND huyện Yên Sơn xem xét giải quyết, hoàn thành 

trước tháng 2 năm 2023. 

b) Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, 

Ngành liên quan triển khai thực hiện theo nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tại Văn bản số 1351/SNN-TL ngày 18/7/2022, trong đó: 

- Trường hợp xác định nguyên nhân gây thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng 

hoạt động của dự án nhà máy Thuỷ điện Sông Lô 8B, đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Yên Sơn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

- Trường hợp do nguyên nhân khác hoặc không xác định được nguyên nhân 

thì căn cứ kiến nghị đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh trên cơ sở thực 

hiện điều tra, khảo sát mức độ cần thiết và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của 

nhân dân trên địa bàn thôn Quang Thắng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền: 

+ Nếu số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước ít không đủ điều kiện để đầu tư xây 

dựng công trình cấp nước tập trung thì chỉ đạo UBND xã Phúc Ninh tổ chức tuyên 
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truyền vận động nhân dân tự đầu tư xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ như 

khoan giếng mới hoặc đào tăng chiều sâu giếng hiện có để đảm bảo nguồn nước sử 

dụng cho hộ gia đình và có trách nhiệm xem xét hỗ trợ kinh phí đối với các hộ thực 

sự khó khăn về nguồn nước. 

+ Nếu số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước nhiều thì xem xét bố trí kinh phí 

từ ngân sách của huyện để đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung phục 

vụ nhân dân. Trường hợp kinh phí thực hiện vượt quá khả năng ngân sách của 

huyện Yên Sơn thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung công trình cấp 

nước tập trung nông thôn phục vụ cấp nước sinh hoạt cho thôn Quang Thắng, xã 

Phúc Ninh vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên 

Quang theo quy định của Luật đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo 

quy định. Trong quá trình thực hiện Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp 

với Ủy ban nhân dân huyện huyện Yên Sơn và các ngành thực hiện các công việc 

có liên quan.  

Đề nghị UBND huyện Yên Sơn triển khai thực hiện các nội dung nêu trên 

hoàn thành trước ngày 15/3/2023, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ 

quan liên quan để phối hợp giải quyết. 

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và PTNT về ý kiến, kiến 

nghị cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân xã Phúc Ninh và UBND huyện Yên Sơn tổ chức triển khai thực hiện 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;          (báo cáo) 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu: VT,TL. (V) 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Công Hàm 
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