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V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của
cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa
năm 2020 của HĐND tỉnh

Kính gửi:
- Các Phòng thuộc Sở: Kế hoạch-Tài chính, Khoa học-Kỹ
thuật, Thanh tra Sở;
- Các đơn vị: Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây
dựng các công trình nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nước
sạch và VSMTNT.
Thực hiện văn bản số 2255/UBND-KTTH ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh
về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020
của HĐND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Phòng, đơn vị căn cứ
chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
thuộc nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và PTNT được nêu tại văn bản số
2255/UBND-KTTH ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh (có văn bản kèm theo). Cụ
thể như sau:
1. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở:
- Nghiên cứu trả lời ý kiến: Hiện nay kinh phí đầu tư cho hạ tầng nông
thôn còn rất khó khăn, nhiều nơi chưa làm được kênh mương cứng để điều tiết
nước; chưa có kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn… Đề nghị tỉnh quan tâm
hỗ trợ.
- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy lợi trả lời ý kiến: Tiếp tục hỗ trợ địa
phương xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng như cứng hóa đường giao thông nội
đồng, kênh mương tưới, tiêu để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2. Phòng Khoa học - Kỹ thuật Sở: Nghiên cứu trả lời các ý kiến:
- Đề nghị hỗ trợ giống cây trồng có giá trị kinh tế cao tại khu đất bãi ven
sông; tiếp tục cho nhân dân thực hiện dự án rau an toàn t ại khu đất bãi thuộc xã
Đình Tổ (đã điều chỉnh nằm ngoài quy hoạch dự án sân golf).
- Việc đầu tư công sức, nguồn vốn cho cấy lúa, trồng màu, chăn nuôi …
còn cao so với giá sản phẩm thu hoạch, do vậy người dân không chú tr ọng đến
sản xuất nông nghiệp,… đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến chính sách hỗ trợ
nông dân, nông nghiệp và nông thôn; nhất là những địa phương thuần nông như
huyện Lương Tài.
3. Thanh tra Sở nghiên cứu trả lời ý kiến:
Tình trạng sản xuất, chăn nuôi đã sử dụng hóa chất và những chất cấm làm
ảnh hưởng đến sức khỏe con người, là một trong những nguyên nhân gây ra

những loại bệnh, trong đó có các bệnh hiểm nghèo. Đề nghị các cơ quan chuyên
môn vào cuộc mạnh mẽ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi p hạm nhằm đảm
bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
4. Chi cục Thủy lợi
* Nghiên cứu trả lời các ý kiến:
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống sớm kè bờ kênh Nam tuyến
qua phường Nam Sơn; sớm triển khai thi công kênh T2 đảm bảo tiêu thoát nước
trên địa bàn.
- Đề nghị tỉnh đầu tư cứng hóa kênh tiêu 6 xã, đoạn gần trường mầm non
Tân Hồng 2.
- Đề nghị tiếp tục cho đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đê Đại Hà đoạn từ Đại
Đồng Thành đến Đình Tổ; Sớm sửa chữa lại dốc đê Đại Hà (đoạn Bút Tháp đi
Dâu) hiện nay dốc quá cao gây mất an toàn giao thông.
* Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình
nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến:
Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kênh V4 đi Vạn An. Tăng
cường đầu tư hệ thống công trình thủy lợi sông Ngũ Huyện Khê đoạn từ cầu Nét
đến cống Ba Cửa và từ cầu Nét đến thôn Thọ Khê.
5. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và
PTNT nghiên cứu trả lời ý kiến:
Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi
công kênh tiêu nước phía Bắc khu công nghiệp Hoàn Sơn - Đại Đồng; hoàn tr ả
hệ thống đường giao thông khi thi công kênh T22 xã Nội Duệ; đẩy nhanh tiến độ
thi công đập tràn kết hợp cầu sông Ngũ Huyện Khê thuộc địa bàn xã Phú Lâm.
6. Trung tâm Nước sạch và VSMTNT nghiên cứu trả lời các ý kiến:
- Việc đăng ký dùng nước sạch có nhiều bất cập, nhân dân p hải đóng tiền
nắp đặt đồng hồ nước với giá cao, đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ.
- Dự án nước sạch đã triển khai đến các thôn của xã Yên Trung nhưng chưa
có nước sử dụng; xã Thụy Hòa chưa triển khai dự án nước sạch,… đề nghị các cơ
quan chức năng quan tâm, giải quyết.
Câu trả lời của các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua phòng
Khoa học - Kỹ thuật Sở trước ngày 08/7/2020 và 01 bản mềm về địa chỉ email
khktbacninh@gmail.com để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHKT.
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