
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

        Số:           /UBND-NN                            Nghi Xuân, ngày      tháng 8 năm 2021 
 V/v trả lời kiến nghị của bà Lê Thị Vân, 

  thôn 1, xã Xuân Hồng về nội dung cấp nước  

 sạch cho bà con nhân dân xã Xuân Hồng.  

 

Kính gửi: Bà Lê Thị Vân, thôn 1 xã Xuân Hồng. 

 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được Văn bản ghi ngày 

06/7/2021 của bà Lê Thị Vân thôn 1, xã Xuân Hồng về việc cấp nước sạch cho 

bà con nhân dân xã Xuân Hồng; sau khi nhận được Văn bản của bà Lê Thị Vân 

Ủy ban nhân dân huyện đã giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Ủy 

ban nhân dân xã Xuân Hồng tiến hành kiểm tra thực trạng nguồn nước cấp sinh 

hoạt cho người dân thôn 1, xã Xuân Hồng; qua kiểm tra thực tế và các đề xuất 

của bà Lê Thị Vân, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cụ thể như sau: 

1. Về thực trạng nguồn nước sinh hoạt cho người dân thôn 1, xã Xuân Hồng 

nói chung và của gia đình bà Vân nói riêng: Hiện nay nguồn nước sử dụng sinh 

hoạt của các hộ dân chủ yếu được lấy từ nguồn nước ngầm bằng hệ thống giếng 

khoan, qua kiểm tra bằng cảm quan cho thấy nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nặng, 

nước có màu vàng đục hoặc xanh thẩm, có mùi hôi tanh, một số hộ còn bị nhiễm 

mặn, nên các hộ dân không thể sử dụng để ăn uống và sinh hoạt (để có nguồn 

nước ăn, uống hàng ngày, một số hộ dân đi lấy nước các vùng lân cận, một số hộ 

dân phải bắt đường ống dẫn nước từ các hộ dân cách đó hơn 1km). 

2. Về quy hoạch đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho người 

dân xã Xuân Hồng: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2866/QĐ-

UBND ngày 01/10/2014, về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông 

thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, theo đó nguồn 

nước sinh hoạch để cấp cho người dân xã Xuân Hồng được quy hoạch xây dựng 

Nhà máy nước lấy nguồn nước từ hồ Khe Làng. Nhà máy nước sau khi được 

xây dựng đưa vào khai thác sử dụng sẽ đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch cho 

người dân trên địa bàn xã Xuân Hồng. 

3. Việc bà Lê Thị Vân và người dân thôn 1, xã Xuân Hồng đề xuất cấp 

nước sạch sinh hoạt phục vụ đời sống nhân dân là chính đáng. Ủy ban nhân dân 

huyện đã nhiều lần đề xuất xây dựng công trình cấp nước sạch cho người dân 

theo quy hoạch, tuy nhiên do tổng mức đầu tư công trình khá lớn mà trong giai 

đoạn hiện nay nguồn ngân sách các cấp tỉnh, huyện còn gặp nhiều khó khăn nên 

công trình chưa được đầu tư thực hiện. Để đảm bảo nguồn nước cho người dân 

thôn 1 xã Xuân Hồng, trước mắt Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các phòng, ban và Ủy ban nhân dân 



xã Xuân Hồng báo cáo các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh hỗ trợ kiểm tra, đánh 

giá thực trạng và sớm có phương án xử lý nguồn nước đảm bảo cho người dân 

sinh hoạt. Về lâu dài Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án và tiếp tục kêu gọi thu hút 

các nhà đầu tư sớm xây dựng nhà máy nước phục vụ cho người dân. 

 Vậy Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân trả lời để bà Lê Thị Vân và các 

hộ dân thôn 1, xã Xuân Hồng được biết./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, Thanh Tra; 
- Ban tiếp công dân huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng; 

- Lưu: VT, NN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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