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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri 

 trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 

  

             Kính gửi:  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

 - Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Bí thư Thành 

uỷ, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại 

TP Lạng Sơn; 

 - Đồng chí Phan Hồng Tiến, Bí thư huyện uỷ Hữu 

Lũng, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử 

tại huyện Hữu Lũng; 

   

Thực hiện công văn số 1014/HĐND-VP ngày 05/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc chuyển kiến nghị của cử tri để xem xét, giải quyết, trả lời 

cử tri. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử 

tri thuộc lĩnh vực ngành phụ trách như sau: 

1. Cử tri xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, kiến nghị sớm đầu tư xây 

dựng hoàn thiện tuyến mương Kai Hiển để chủ động tưới tiêu phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, xây dựng các mô hình sản 

xuất trên địa bàn. 

Công trình hồ chứa Kai Hiển được xây dựng năm 1972, công trình bao 

gồm đập đầu mối, hồ chứa và hệ thống kênh mương. Diện tích lưu vực hồ chứa 

6,5km2, kết cấu đập chính là đập đất đồng chất, cao trình đỉnh là đập đất đắp 

90,0m, chiều cao đập lớn nhất 20,0m; Hệ thống kênh mương hồ Kai Hiển dài 

16,9km, đã kiên cố bằng bê tông 5,75km (đạt tỷ lệ 34%), đảm bảo nhiệm tưới 

thực tế cho 124,3ha đất sản xuất nông nghiệp (năm 2021).  

Trong giai đoạn 2016-2021, bằng các nguồn vốn khác nhau, tuyến mươg 

đã kiên cố được 2.438m mương, với tổng kinh phí là 3.914,5 triệu đồng; Hiện 

nay công trình hồ Kai Hiển đang được sửa chữa hạng mục đập đầu mối để đảm 

bảo an toàn đập, hồ chứa từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB8) với kinh 

phí khoảng 19.830 triệu đồng. 

Qua khảo sát tuyến mương Kai Hiển, chiều dài mương đất chưa được kiên cố 

còn nhiều (11,15km), thường xuyên bị sạt lở bờ gây bồi lấp lòng mương dẫn nước, 

hệ số thẩm thấu mương đất lớn nên không đảm bảo nước về cuối tuyến, gặp nhiều 

khó khăn trong việc lấy nước vào mùa vụ cũng như công tác quản lý, khai thác công 

trình, do vậy việc kiến nghị cử tri hoàn thiện tuyến mương là cần thiết; dự kiến năm 

2022 tiếp tục kiên cố 450m mương với kinh phí khoảng 800 triệu đồng từ nguồn 

kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa năm 2022. 
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Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ 

tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng công trình theo thứ 

tự ưu tiên và khả năng bố trí vốn hàng năm. 

2. Cử tri xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, kiến nghị đẩy nhanh dự 

án đầu tư cho người dân có nước sạch dùng để nâng cao đời sống cho Nhân 

dân 

Hạng mục công trình cấp nước xã Quảng Lạc thuộc Dự án mở rộng các 

công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn, thành phố ra vùng nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn I thuộc “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB” (Chương trình) được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 cấp 

nước cho 281 hộ dân tại 8 thôn: Quảng Liên 1, Quảng Liên 3, Quảng Trung 1, 

Quảng Trung 2, Quảng Trung 3, Quảng Hồng 1, Quảng Hồng 2, Quảng Hồng 3 

thuộc xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Nguồn nước cung cấp cho hạng mục 

công trình cấp nước xã Quảng Lạc được lấy từ hệ thống cấp nước của thành phố 

Lạng Sơn do công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý; Công trình do 

Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư. 

Đến thời điểm hiện nay các hạng mục công trình cơ bản hoàn thành và 

được đấu nối vào mạng lưới cấp nước của thành phố Lạng Sơn; Hiện nay, Trung 

tâm nước sạch và Vệ sinh MTNT đang xây dựng phương án giá mua nước đầu 

vào (mua nước của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn qua đồng hồ tổng) 

và giá nước bán cho các hộ dân để đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, đủ 

kinh phí vận hành bền vững công trình. Dự kiến trong quý II/2022 trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt phương án giá mua, giá bán của các công trình. Sau khi 

được phê duyệt phương án giá, chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao công trình cho 

UBND xã Quảng Lạc quản lý, vận hành cấp nước cho người dân vùng dự án. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh 

xem xét, chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành uỷ Lạng Sơn; 

- Huyện uỷ Hữu Lũng; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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