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QUOC HI KHOA XV 
DOAN DI BIEU QUOC HO! 

T!NH HA GIANG 

S& 59 /DDBQH-VP 
V/v GCri thông báo kt qua Ira ioi 

kiên nghj ci'ia cCr in sau K hop thr Nhât, 
Quôc hOi  khóa XV 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Oc 1p - Tir do - Hnh phüc  

Ha Giang, ngày £J tháng 9 nám 2022 

KInh g1ri: 
- Thi.thng trçrc HDND, Thuing trçrc UBND các huyn Quàn B 
Yôn Minh, Dông Van, Mèo Vac; 
- US'  ban Mt trn To quôc xã Ta Van, huyn Quãn Ba. 

Sau K5' hçp thir Nht, Quc hi khóa XV, Doàn dai  biu Qu& hi khóa XV 
tinh Ha Giang dã tiêp xüc çir tn t?i  xâ Ta Van, huyn Quân Ba. Tai buôi tiêp xüc, cir 
tn kin nghj: Tiêp tçlc h trg du tu các cong trInh cung ing nuOc sinh hoat, nithc 
san xuât cho ngui dan vüng Cao nguyen dá Ha Giang. VI hang näm dn müa khô, 
di vri các xà vüng cao nói chung ngu&i dan rt thiu thn v nu'Oc sinh hoat  và 
nithc san xut. Do vy, ãnh hithng ló'n dn di song cüa nhân dan vâ phát trin kinh 
th - xâ hi cüa dja phi..rcing. 

Doàn dai  biu Quc hi khóa XV tinh Ha Giang dã tip thu S' kin cüa ct'r tn và 
tng hçip kin nghj gt:ri Ban Dan nguyen, US'  ban Thi.thng V11 Quôc hi. 

Doàn dai  biêu Qu& hi khóa XV tinh Ha Giang nhn ducc Van bàn s 
527 1/BNN-TCTL, ngày 11/8/2022 cüa Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn "V/v 
trá l&i kié'n nghj cir tn". 

Doàn dai  biu Quc hi khoá XV tinh Ha Giang thông báo kt qua trâ 1ô'i kin 
nghj cü tn cüa B Nông nghip và Phát trin nông thôn (phô to kern theo van ban nay), 

gi dn Thung trirc Hi dng than dan, U5' ban nhân dan các huyn Quàn Ba,  Yen 
Minh, Dng Van, Mèo Vac  và US'  ban Mt tr.n To quôc xâ Ta Van, huyn Quân Ba 
thông báo cho ci:r tn thrçic biêt./. 

Noi nhân: 
- Nhis trên. 
-CácviDBQHDoànHG; 
- Thmg trirc HDND, UBND tinh; 
- LDVP Doàn DBQH vá HDND tinh; 
- Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn; 
- LD, CV phông CTQH, CTHDND; 
-TTTT-CB, VPUBND tinh (clang tái 

trên Trang TTDTDBND); 
- Ltxu: VT. 

Thào Thi Lien 



BQ NONG NGHIP CQNG HOA xA Hfl CHU NGHIA YIT NAM 
VA PHAT TRIEN NONG THON Dc Lp -  T do  -  Hanh phüc 

S& 5zq1fBNN-TCTL Ha Ni, ngày '1 tháng 8 nám 2022 
V/v trã hM kin nghj cüa cr tn 

tinE Ha Giang tnthe k' h9p thu 3, 
Quôc hi khóa XV 

KInh gài: Doàn dai  biu Quc hi tinh Ha Giang 

B Nông nghip và Phát trin nông thôn dã nhn duqc kMn nghj cüa ci tn 
tinh Ha Giang do Ban Dan nguyen - Uy ban Thu?mg vv Quôc hi chuyên den 
theo cong vn so 4871BDN ngày 14 tháng 6 näm 2022, ni dung kiên nghj nhu sau: 

Ni dung kin nghj (Câu s 116): 

D nghj tip tic. h trçi du tu các cOng trInh cung irng nuâc sinh ho.t, 
nuóc san xuât cho ngt.th'i dan vüng Cao nguyen dá Ha Giang. VI hang nãm den 
müa khô, dôi vâi các xA viing cao nói chung nguYi dan rat thiêu thôn ye rnróc 
sinh hoat và ni.râc san xuât. Do 4y, áiih hi.rO'ng rat lan den dai song cüa nhân 
dan và phát triên kinh tê - xâ hi cUa dja phixng. 

B NOng nghip và Phát trin nông thôn xin trã 1ô'i nhtr sau: 

Vüng Cao nguyen dá Ha Giang (4 huyn Dông Van, Mèo Vc, Yen Minh 
va Quân Ba)  là vcing có diêu kin t1r nhiên phuc tap, dja hinh bj chia cat, nguOn 
rn.rac khan hiêm, phân ln la nui da vôi nên kha näng trü ntr rat hp chê, d.n 
den tInh trng thiêu nuâc phiic vi sinh hoat  và san xuât cüa riguai dan vâo müa 
khô thi.rông xuyên xày ra. 

Dê gop phân giai quyêt van dê cap nuoc sinh hoat va san xuât cho ngucn 
dan, trong nhiêu näm qua, thông qua các nguôn von cüa Trung ucmg, dja 
phuang, vOn ODA, nhiêu cong trInh c.p nixâc sinh hoat,  san xuât dà di.rçic dâu tt.r 
xây drng, 11mg buâc dáp irng nhu câu sir ding nuàc cüa nglx&i dan trong müa 
khô Den nay, vung Cao nguTên da Ha Giang dã dâu tu xây dung duuc 115 ho 
treo cap ni.ràc sinh hot, nhiêu cong trInh cap nuâc tir chãy, các cong trInh ho 
chira nuóc phiic vi.i cIa mvc  tiêu nhi..r cOng tdnh ho chira nuOc 03 xA Can T', Lung 
Tam, DOng Ha huyn Quàn Ba,  ho chira ntthc Na Ruqc huyn Yen Minh. 

Giai doan vra qua, B NOng nghip và Phát trin nông thôn cIa phi hqp 
vói các bQ, ngành a Trung ung và UBND tinh Ha Giang tO chüc triên khai 
nhiêu chucing trInh, dir an dâu tu xây dirng cong trinh cap nuac trên dja bàn tinh 
Ha Giang nhu: Tiêu dr an cap nuâc sinh hoat trong Chuo'ng trInh m11c tiêu 
Quôc gia nu&c sach  và V sinh môi tn.r&ng nông thôn trong 3 giai doan 11r 2000-
20 15; Chirong trinh miic tiêu Quôc gia xây dimg Nông thôn mâi giai doan 20 16-
2020; Chi.rng trInh Ma rng quy mô v sinh và nuóc sach  nông thôn dra tren 
két qua, vay von Ngân hang the giOi (WB) giai doan 20 16-2023; Dr an Cài 
thin nông nghip có tuói - WB7 giai don 2014-202 1; Dr an nãng cao an toan 
dp - WB8 giai doan 2016-2022. 
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Giai don 202 1-2025, B Nông nhip và Phát trin nông thôn tip tic 
quan tam dâu tu xây drng cong trmnh cap nuâc sinh hot vüng Cao nguyen dá 
Ha Giang trong danh miic dâu tu cong trung hn và dã ducic Chinh phñ bô tn 
vOn dâu tix cong trung hn giai don nay; tiêp tiic thixc hin Chuong trInh mic 
tiêu Quk gia xây dung NOng thôn mcci nâng cao, kiêu mu và các dr an sfr 
ding nguôn von ODA. 

D hot dng cp nu&c sinh hoat và san xut cüa tinh Ha Giang &rçlc hiu 
qua và bn vitng, d nghj Doàn dai  biêu Quôc hi tinh Ha Giang kiên nghj 
UBND tinh: 

- Quan tam, tru tiên b tn nguôn hrc, 1ng ghép các nguin vn trên dla  bàn 
tinh d d.0 tu xay drng cong trInh cap nuâc sinh hoat  và sari xuât cho vüng Cao 
nguyen dá Ha Giang. 

- Chi dao các cci quan lien quan tang cu&ng cong tác quân l, khai thac va 
vn hành cong trinh cap nuàc dâ di.rçyc dâu tu xây dirng, bào dam ho't dng hiêu 
qua và ben vüng. 

- Chi dao Ca quan chuyên mOn hi.ràng dan, tuyên truyn vn dng nguYi 
dan chü dng tich tr(, xir l mrâc t?i  h gia dmnh; sü ding nuâc tiêt kim, hiu qua. 

Trén day là trâ läi cüa B Nông nghip và Phát trin nông thôn di vâi kin 
nghj cüa cfr tn tinh Ha Giang, trân tr9ng cam an cir tn tinh Ha Giang dä quan 
tam den sir phát triên cüa ngành nông nghip, nông thôn; xin gcri ti Doàn Di 
biêu Quôc hi tinh Ha Giang dê trã lâi cCr tn.!. 

Ncri nh?In: 
- Nhi.r trén; 
- B thrâng; 
- TTr. Nguyri Hoang Hip; 
- Ban Dan nguyen; 
- Van phóng ChInh phU (Vi, QHDP); 
- VP B (Phông Tang hcrp); 
- Luu: VT, TCTL. 
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