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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả  

giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện lời hứa chất 

vấn; kiến nghị sau giám sát; các nội dung giải trình của UBND tỉnh; giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân  

thuộc lĩnh vực nông nghiệp (tháng 8/2022) 

 

 

Thực hiện Công văn số 1992/UBND-NĐ, ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến 

nghị sau giám sát; các nội dung giải trình của UBND tỉnh; giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân; 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH 

1. Kiến nghị của cử tri 

Nội dung 1.3 và 1.4 

- "1.3. Từ năm 1997, Công ty Lâm nghiệp Cao Bằng (nay là Công ty TNHH 

lâm nghiệp Cao Bằng- VINAFOR) được giao quản lý khoảng 1.900 ha đất rừng tại 

xã Chu Trinh, nhưng hiện nay Công ty quản lý không hiệu quả, cần có phương án 

quản lý, chăm sóc và bảo vệ tốt hơn. Đề nghị giao số diện tích đất rừng trên cho 

các hộ dân tại xã Chu Trinh chăm sóc, quản lý, bảo vệ, vừa phát triển kinh tế vừa 

cải tạo môi trường. 

- 1.4. Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng thực hiện dự án đầu tư bảo vệ  và 

phát triển rừng tại 7 xã Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Trưng Vương, Hà Trì, Lê Chung, 

Bạch Đằng, Bình Dương. Tuy nhiên, theo báo cáo cho thấy cả giai  đoạn 2010-

2020, Công ty trồng rừng mới đạt 28% so với kế hoạch. Đề nghị UBND tỉnh xem 

xét thu hồi diện tích đất rừng Công ty sử dụng không hiệu quả để bàn giao cho 

UBND huyện xây dựng phương án sử dụng đất trình cấp thẩm quyền phê duyệt, thực 

hiện giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu phát triển rừng sản xuất." 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

- Để đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng theo đúng quy định, 

đồng thời phát huy hiệu quả diện tích rừng giao cho Công ty, ngày 04 tháng 8 năm 

2022, đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp 

xem xét Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Cao Bằng giai đoạn 2010 - 2020. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã kết luận như sau: 
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+ Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng: Chủ động rà soát diện tích đất đã 

được UBND tỉnh cho thuê đất để có văn bản trả lại một phần diện tích đất rừng đã 

được thuê gồm: Diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ (trừ phần diện tích đã đầu 

tư), diện tích đất chồng lấn của người dân, diện tích đã thu hồi để giao cho người 

khác sử dụng, diện tích không sử dụng được, diện tích đất thuê tại xã Chu Trinh, 

thành phố Cao Bằng… Văn bản trả lại đất hoàn thành trước 30/8/2022, gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tham mưu, giải quyết. 

+ Đối với diện tích thuê đất còn lại, căn cứ nhu cầu, khả năng thực hiện dự án, 

Công ty tiếp tục rà soát theo từng đơn vị hành chính cấp xã; báo cáo kết quả rà soát 

và có văn bản trả lại đất ít nhất 02 xã của huyện Hòa An hoàn thành trước 

30/10/2022; kết quả rà soát và có văn bản trả lại đất ít nhất 05 xã còn lại của huyện 

Hòa An hoàn thành trước 31/12/2022. 

+ Trên cơ sở rà soát và văn bản trả lại đất, Công ty đề xuất điều chỉnh dự án 

cho phù hợp với khả năng, tiến độ, phương án tài chính để tiếp tục thực hiện dự án. 

Trường hợp Công ty không hoàn thành việc rà soát và có văn bản trả lại đất theo 

thời hạn nêu trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiến hành quy 

trình, thủ tục xem xét việc thu hồi dự án theo quy định của Pháp luật. 

2. Việc thực hiện các nội dung tại phiên giải trình tháng 5/2022 

Nội dung 2.1: Hiện nay nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh bị hư 

hỏng và xuống cấp trầm trọng không thể sử dụng được. Đề nghị UBND tỉnh cho 

biết thực trạng quản lý, khai thác và sử dụng; việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, 

nâng cấp, cải tạo hằng năm? Phương án và giải pháp của UBND tỉnh, các cơ 

quan chuyên môn trong thời gian tới". 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

- Để thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu và trình một số văn bản: 

+ Tham mưu trình UBND tỉnh trình ban hành Nghị quyết số 24/2020/NQ-

HĐND, ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy 

định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

+ Căn cứ Quyết định số 4600/QĐ-BNN-TCTL, ngày 13/11/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp 

với các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ để thực hiện 

chính sách phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

(Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 19/3/2021). 

+ Tham mưu trình UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND, 

ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu kênh tưới áp 

dụng cho công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
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+ Ban hành Văn bản số 1534/SNN-CCTL, ngày 09/9/2020 về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND, ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh. 

- Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa được bố trí nguồn kinh phí để thực 

hiện Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020.  

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thuỷ lợi trên địa bàn 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã và đang phối hợp với các địa phương, Công ty 

TNHH MTV Thuỷ nông rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025 để trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện đầu tư, số liệu các công trình đang 

rà soát có nhu cầu đầu tư xây dựng, sửa chữa là khoảng hơn 700 công trình, với 

các hạng mục chủ yếu là đầu tư, sửa chữa đầu mối các công trình thủy lợi (gồm 

đập, phai đập, trạm bơm) và hệ thống kênh mương với tổng chiều dài là 874,066 

km. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến là 1.070,060 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT 

đang tiếp tục phối hợp rà soát để trình UBND tỉnh xem xét. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cuộc họp với Công ty TNHH MTV 

Thuỷ nông để yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý, vận hành các công trình thủy lợi 

giao cho Công ty Thủy nông quản lý. Trường hợp, Công ty Thủy nông quản lý 

kém hiệu quả sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao về cho Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quản lý. 

3. Việc thực hiện trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XVII 

Nội dung: "Tỷ lệ thực hiện trồng rừng đạt thấp so với kế hoạch của từng loại 

dự án (05 dự án: Trồng rừng sau khai thác của các hộ gia đình; Trồng rừng phục 

hồi thay thế; trồng rừng dự án bảo vệ phát triển rừng; chương trình trồng rừng 

khác; diện tích cây trồng phân tán)? Nguyên nhân kết quả trồng rừng đạt thấp của 

từng loại dự án? Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân? Giải pháp để kết quả 

trồng rừng thực hiện đạt 100% kế hoạch?" 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

- Thứ nhất: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cao Bằng chỉ có 01 dự án bảo vệ phát 

triển rừng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, triển khai 

thực hiện tại 9 huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Thứ hai: Trên địa bàn tỉnh không có các dự án: Trồng rừng sau khai thác của 

các hộ gia đình, trồng rừng phục hồi thay thế. Chủ rừng khai thác rừng trồng là 

rừng sản xuất do chủ rừng tự quyết định, sau khai thác phải trồng lại rừng ngay 

trong vụ trồng rừng kế tiếp hoặc tái sinh rừng. Số diện tích trồng rừng sau khai 

thác của các hộ gia đình 7 tháng đầu năm 2022 đã trồng được 198,81ha/153,83ha 

(trong đó có diện tích của năm 2021 chuyển sang trồng năm 2022). 

 - Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

phải thực hiện trồng rừng thay thế: Căn cứ vào kinh phí trồng rừng thay thế do các 

chủ đầu tư không tự trồng rừng thay thế đã nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển 

rừng tỉnh, 7 tháng đầu năm 2022 UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ, phân bổ kinh phí 

để trồng rừng thay thế cho các Hạt Kiểm lâm thực hiện trồng rừng phòng hộ với 

tổng số tiền là 1.900.000.000 đồng (1,9 tỷ đồng). Cụ thể: Giao kinh phí trồng rừng 
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thay thế cho Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm là 1,3 tỷ đồng; Hạt Kiểm lâm huyện 

Bảo Lạc là 0,6 tỷ đồng. Hiện nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã khảo sát, lập 

hồ sơ thiết kế và chuẩn bị hiện trường trồng rừng đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

- Trồng rừng Dự án Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 

2025 do Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư. Năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch giao 

1.800 ha, trong đó 300 ha rừng phòng hộ, 1.500ha rừng sản xuất, tính đến ngày 

30/7/2022 trồng được 361 ha rừng sản xuất/1.500ha đạt 24,06%. 

+ Nguyên nhân trồng rừng đạt tỷ lệ thấp: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đang hoàn thiện thủ tục hành chính để cung cấp cây giống và phân bón, nên ảnh 

hưởng đến tiến độ trồng rừng. 

+ Giải pháp để kết quả trồng rừng thực hiện đạt 100% kế hoạch: Chủ đầu tư 

sớm hoàn thiện thủ tục hành chính, cung cấp cây giống, phân bón cho người dân 

để trồng rừng kịp thời vụ, cung cấp cây giống để trồng cây phân tán theo chỉ tiêu 

kế hoạch đã giao cho các đơn vị thực hiện. 

- Chương trình trồng rừng khác chủ yếu là của người dân tự trồng không 

thuộc Dự án, mô hình... hiện nay trồng được 17,54 ha. 

- Trồng cây phân tán là trồng cây ngoài diện tích rừng để tăng diện tích cây 

xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, kết hợp cung cấp gỗ, củi và dịch vụ du 

lịch... Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu trồng 3.472.000 cây xanh các loại. Tết trồng 

cây trồng được 190.144 cây/3.472.000 cây. Nguyên nhân đạt tỷ lệ thấp là do: Kinh 

phí thực hiện Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chủ yếu từ 

nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép thông qua các chương trình, dự án... 

II. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH 

Việc thực hiện kiến nghị sau giám sát 

Nội dung: "Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xử lý đối với 03 văn bản 

có nội dung trái pháp luật theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. 03 Quyết 

định của UBND tỉnh có dấu hiệu trái pháp luật chưa được xử lý, gồm: Quyết định 

số 1509/QĐ-UBND, ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân 

công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Sở Tư pháp đã báo cáo và đề 

xuất xử lý tại Báo cáo số 54/BC-STP, ngày 24/5/2017); Quyết định số 1419/QĐ-

UBND, ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và 

hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 

624/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao 

Bằng (Sở Tư pháp đã kiến nghị xử lý tại Công văn số 659/STP-NV1 ngày 

07/9/2020)". 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình như sau: 

1. Quyết định số 1509/QĐ-UBND, ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Sở Tư pháp 

đã báo cáo và đề xuất xử lý tại Báo cáo số 54/BC-STP, ngày 24/5/2017): 
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Trên cơ sở đề xuất xử lý văn bản tại Báo cáo số 54/BC-STP, ngày 24/5/2017 

của Sở Tư pháp, thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở 

Công thương và và Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định số 38/2020/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 ban hành Quy định phân công, phân 

cấp quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế 

cho Quyết định số 1509/QĐ-UBND, ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh. 

2. Quyết định số 1419/QĐ-UBND, ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh 

Cao Bằng và Quyết định số 624/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng  

- Trên cơ sở nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 

659/STP-NV1, ngày 07/9/2020; Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, ngày 

01/8/2021 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống 

thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đã tham mưu thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

+ Tham mưu kiện toàn, tổ chức lại bộ máy quản lý điều hành Quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh Cao Bằng và tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên tai tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng (tại Quyết định số 455/QĐ-QPCTT, ngày 

04/5/2022). 

+ Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, 

nội dung chi, mức chi và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng 

nhằm thay thế cho 2 Quyết định trên theo đúng quy trình, thủ tục của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm Pháp luật tại Tờ trình số 2488/TTr-SNN, ngày 17/12/2021. 

Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung các 

nội dung để phù hợp với các quy định nhằm bãi bỏ Quyết định số 1419/QĐ-

UBND, ngày 29/8/2019 và Quyết định số 624/QĐ-UBND, ngày 27/4/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. 

III. BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH 

Kiến nghị cử tri 

1. Nội dung "1.1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sửa chữa 

Hồ vải địa, xây dựng bể công cộng cho nhân dân ở vùng khó khăn của huyện Hà 

Quảng vì hiện nay nhân dân đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng" 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

Hiện nay trên địa bàn vùng Lục khu và một số xã khác của huyện Hà Quảng 

hiện đang thực hiện 02 dự án cấp nước sinh hoạt, cụ thể như sau: 

a) Dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao 

Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 

- Cấp quyết định đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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- Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Trung tâm Quốc gia Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025. 

- Trong quá trình thực hiện, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát và đề xuất các 

danh mục công trình. Dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ 

trương tại Quyết định số 3271/QĐ-BNN-KH, ngày 22/7/2021, trong đó, tỉnh Cao 

Bằng được đầu tư với quy mô dự kiến 18 hồ trữ nước ngọt với dung tích từ 

2.000÷3.500 m3/hồ, kinh phí đầu tư 105,5 tỷ đồng. Hiện nay, Trung tâm Quốc gia 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị được giao tổ chức lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

b) Dự án Cấp nước sinh hoạt một số xã vùng cao tỉnh Cao Bằng 

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Cao Bằng. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng. 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024. 

- Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh Cao Bằng là đơn vị được UBND tỉnh 

Cao Bằng giao thực hiện nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 

Cấp nước sinh hoạt một số xã vùng cao tỉnh Cao Bằng, dự án được phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại quyết định số 2471/QĐ-UBND, ngày 09/12/2020 với quy mô đầu 

tư xây dựng 19 hồ vải địa kỹ thuật với dung tích từ 2.000÷5.000 m3/hồ và 13 công 

trình bể chứa. Đến nay, dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 873/QĐ-

UBND, ngày 28/5/2021 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Trên địa bàn huyện 

Hà Quảng thực hiện xây dựng 15 hồ chứa vải địa kỹ thuật và 03 công trình bể 

chứa. 

- Trong quá trình thực hiện đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các 

bên liên quan để các dự án triển khai đảm bảo hiệu quả. 

2. Nội dung  

"1.2. Năm 2012, 2013 tỉnh đã có dự án và thực hiện khảo sát xây dựng hồ 

treo và bể công cộng chứa nước sinh hoạt xã Yên Sơn nhưng đến nay chưa thấy 

triển khai thực hiện, địa bàn xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng gặp nhiều khó khăn 

trong việc tìm kiếm các nguồn nước tự nhiên. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có các 

dự án xây dựng hồ chứa nước tập trung hoặc xây dựng bể công cộng tại các xóm 

trên địa bàn xã.” 

"1.3. Xây dựng bể công cộng hoặc hồ vải địa cho nhân dân xóm Sỹ Điêng, xã 

Thượng Thôn; các xóm thuộc các xã Yên Sơn, Thanh Long, Đa Thông, Cần Yên, 

huyện Hà Quảng vì hiện nay nhân dân đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng." 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

- Hiện nay, trên địa bàn vùng Lục khu và một số xã khác của huyện Hà Quảng 

đang thực hiện Dự án Cấp nước sinh hoạt một số xã vùng cao tỉnh Cao Bằng do 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng làm chủ đầu tư. 
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- Đến nay, dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 873/QĐ-UBND, ngày 

28/5/2021 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 

- 2024. Trong đó, trên địa bàn các xã Thượng Thôn, các xóm thuộc các xã Yên 

Sơn, Thanh Long, Đa Thông, Cần Yên gồm các hạng mục công trình: 

+ Hồ chứa nước vải địa Táy Dưới, xã Thượng Thôn. 

+ Hồ chứa nước vải địa xóm Chọc Mòn, xã Yên Sơn. 

+ Hồ chứa nước vải địa xóm Lũng Lừa - Mã Pản, xã Đa Thông. 

+ Bể chứa nước xóm Vài Thai, xã Yên Sơn. 

+ Bể chứa nước xóm Cốc Lùng, xã Yên Sơn. 

- Đồng thời Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi 

đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, hiện nay dự án đang trong 

giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó, có hạng mục hồ chứa nước sinh 

hoạt vải địa Bó Pu thôn Sỹ Điêng, xã Thượng Thôn. Dự án dự kiến triển khai từ 

năm 2022-2025. 

- Vì vậy, hiện nay, các công trình cấp nước tại các xóm Sỹ Điêng, xã Thượng 

Thôn; các xóm thuộc các xã Yên Sơn, Đa Thông, huyện Hà Quảng  đang trong quá 

trình triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện Hà Quảng phối hợp đảm bảo chất 

lượng tiến độ các công trình. 

- Các xóm thuộc xã Thanh Long, Cần Yên chưa có danh mục đầu tư. Đề nghị 

UBND huyện tiếp tục rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của việc thực hiện dự 

án tại khu vực. 

3. Nội dung "1.4. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng các công trình nước 

sinh hoạt nhóm Pài Làu, xóm Lũng Quảng, xã Hồng Sỹ huyện Hà Quảng" 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

Tại dự án Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu tỉnh Cao 

Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, UBND 

huyện Hà Quảng và Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất danh mục Hồ chứa nước 

sinh hoạt vải địa xóm Lũng Quảng, xã Hồng Sỹ. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang thực 

hiện đánh giá và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

IV. TỔ ĐẠI BIỂU ĐƠN VỊ HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

Nội dung "Đôn đốc giám sát kiến nghị của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ 

sửa chữa đập, van điều tiết nước hồ Bản Viết. Hoàn thành dứt điểm trong tháng 

10/2022"; 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

- Dự án Sửa chữa cấp bách cống ngầm lấy nước và một số đoạn kênh xung 

yếu công trình hồ Bản Viết, xã Phong Châu, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

2220/QĐ-UBND, ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng và phê duyệt báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 823/QĐ-SNN, ngày 28/12/2021 của Sở 
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Nông nghiệp và PTNT. 

- Trong năm 2022, dự án được phân bổ ngân sách địa phương là 4.600,0 triệu 

đồng. Đến thời điểm hiện tại, đã giải ngân là 1.389,0/4.600,0 triệu đồng đạt 30,2% 

kế hoạch vốn. 

- Qua quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, hiện nay, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã lựa chọn được đơn vị để thực hiện thi công công trình. 

- Ngày 21/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện 

Trùng Khánh, UBND các xã Phong Châu, Chí Viễn và các đơn vị liên quan tiến 

hành họp bàn thống nhất khởi công xây dựng công trình.  

- Do hiện nay, đang vào mùa vụ sản xuất của bà con (nhân dân đang trong quá 

trình làm đất và cấy lúa mùa), mực nước trong hồ cao (đạt khoảng 90% dung tích 

thiết kế), để có thể thi công hạng mục cống cần phải tháo cạn hồ trong khi bà con 

đang cần nước sản xuất. Vụ mùa của nhân dân trong khu vực dự kiến kết thúc vào 

cuối tháng 9. Trong giai đoạn từ nay đến kết thúc vụ, cần đảm bảo duy trì lượng 

nước đủ để cung cấp nước sản xuất. 

- Vì vậy, cần theo dõi tình hình thời tiết và mực nước trong hồ, tính toán 

lượng nước cần thiết để đảm bảo phục vụ sản xuất an toàn của bàn con, thực hiện 

xả nước tưới kết hợp hạ thấp mực nước hồ phù hợp, phối hợp với các bên liên quan 

xác định thời gian xả nước cụ thể để thuận lợi cho quá trình thi công. Thời gian để 

hoàn thành toàn bộ công trình dự kiến tháng 12/2022. 

Trên đây là một số nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 

1992/UBND-NĐ, ngày 04/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT kính gửi Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở, Phòng QLCL NLSVTS; Chi 

cục Thuỷ lợi, Chi cục Kiểm lâm,; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
 

 


		2022-08-20T09:12:21+0700


		2022-08-21T15:51:03+0700


		2022-08-21T15:51:03+0700




