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Kính gửi:  

- HĐND xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn; 

- UBND xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân 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, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX. Trong đó ý kiến cử tri xã 

Xuân Vân, huyện Yên Sơn đề nghị: “Các cấp khảo sát có phương án chống sạt lở 

Soi Éo để giữ đất sản xuất cho nhân dân của thôn. Hiện nay tại Soi Éo tình trạng 

sạt lở thường xuyên xảy ra gây mất đất sản xuất của nhân dân”. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, sau khi đi kiểm tra thực tế và nghiên cứu 

các quy định có liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Kết quả kiểm tra hiện trạng 

Qua kiểm tra hiện trạng và phản ánh của người dân địa phương xác nhận tại 

khu vực Soi Éo nằm sát bờ sông Gâm thuộc thôn Vông Vàng 1, xã Xuân Vân, có 

chiều dài sạt lở khoảng 100m, chiều rộng sạt lở tính đến mép nước sông khoảng 

25m, chiều cao sạt lở tính từ mặt nước đến mặt bãi soi khoảng 12m, diện tích sạt lở 

khoảng 0,25 ha đất sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân trong những năm gần đây 

xảy ra nhiều đợt mưa lũ, làm mực nước thay đổi đồng thời kết cấu của bờ sông là 

đất pha cát đã gây ra trượt sạt bờ sông làm mất đất sản xuất bãi Soi Éo, sơ bộ nhận 

định về lâu dài hiện tượng sạt lở có nguy cơ cao tiếp tục sạt sâu vào khu vực Soi 

Éo. Vì vậy, việc đề nghị theo ý kiến cử tri nêu trên là chính đáng và cần thiết. 

2. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

có ý kiến như sau:  

Do nguồn lực của tỉnh rất hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư các công trình 

bảo vệ chống sạt lở đất sản xuất là rất lớn, vì vậy để bảo vệ đất sản xuất của người 

dân đang canh tác khu vực Soi Éo, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn:  

- Trước mắt: Thường xuyên theo dõi diễn biến khu vực sạt lở bờ sông, tổ 

chức rào chắn cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm và báo cáo kịp thời về các diễn 

biễn phát sinh. Tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương để xử lý tạm thời 

nhằm hạn chế mức độ sạt lở bằng giải pháp xử lý: Thả đá hộc hộ chân, đóng cọc 

tre, đắp bao tải đất, đắp đất.... Quá trình khắc phục xử lý cần tuân thủ đúng các quy 
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định của Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn trên 

địa bàn tỉnh về quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản đất, đá làm vật liệu san 

lấp; đồng thời đảm bảo tuân thủ Luật Phòng chống thiên tai, khắc phục sạt lở tránh 

tình trạng lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm cản trở, thu hẹp dòng chảy.  

- Về lâu dài: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Xuân Vân tổ chức kiểm tra lựa chọn 

các vị trí có nguy cơ cao bị sạt lở nghiêm trọng gây mất đất sản xuất cần thiết ưu 

tiên đầu tư xây dựng kè chống sạt lở (xác định chiều dài, hình thức gia cố, ước kinh 

phí đầu tư...) lập văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đề nghị Uỷ ban 

nhân dân tỉnh xem xét bổ sung công trình kè chống sạt lở vào danh mục đầu tư công 

trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 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 để xem xét, sắp xếp thứ tự 

ưu tiên đầu tư; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

chức năng nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các 

ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến cử tri xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân xã Xuân Vân triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo để 

cử tri được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Yên Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở; 

- Lưu: VT, TL. (Hg) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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