
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-SXD Hà Nam, ngày        tháng 7  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ  

giữa năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1838/UBND-NC 

ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX. Sau khi nghiên 

cứu rà soát, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân 

tỉnh các nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri như sau:  

Nội dung ý kiến: Cử tri phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên phản ánh: hiện 

nay một số hộ tổ dân phố Trịnh (thuộc Quốc lộ 38 cũ) và một số khu vực khác thuộc 

phường Duy Minh, phường Duy Hải chưa có nước sạch để sử dụng, đề nghị tỉnh 

chỉ đạo nhà máy nước xem xét lắp đặt và sớm cung cấp nước sạch cho nhân dân. 

Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị kiểm tra hiện trạng tình hình cung cấp 

nước sạch trên địa bàn 2 phường Duy Minh và Duy Hải, thị xã Duy Tiên với sự 

tham dự của đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân phường Duy Minh và phường Duy Hải, tổ trưởng tổ dân phố Trịnh, phường 

Duy Minh. Kết quả kiểm tra, giải quyết cụ thể: 

 

1. Hiện trạng cấp nước sạch trên địa bàn phường Duy Minh và phường Duy 

Hải: 
 

Địa bàn phường Duy Minh và phường Duy Hải thuộc khu vực cung cấp 

dịch vụ cấp nước của Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam, đã được triển khai lắp 

đặt mạng lưới cấp nước từ năm 2019. Đến cuối năm 2020 mạng lưới cấp nước 

đã cơ bản hoàn thành bao gồm các tuyến trục truyền dẫn, phân phối và các tuyến 

dịch vụ tới từng ngõ xóm. Các khu vực chưa được cấp nước trên địa bàn: 

 

a) Phường Duy Minh:  

 

Khu vực tổ dân phố Trịnh (được cấp nước từ đường ống dọc QL1A và từ 

Khu đô thị Đồng Văn Xanh) còn 2 khu vực chưa được cấp nước gồm: 

- Khu vực dọc QL38 cũ (dài 180m, khoảng 30 hộ) chưa lắp đặt đường ống 

dịch vụ do vị trí lắp đặt thuộc đất sổ đỏ của người dân, không có lưu không 

đường bộ (Giấy phép thi công của Sở Giao thông yêu cầu lắp đặt lùi vào so với 

mép đường nhựa 1,5m).  

- Khu Tái định cư đường QL1A (khoảng 40 hộ): Chưa có hệ thống đường ống cấp 

nước.    

 

b) Phường Duy Hải gồm: 
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- Khu vực dọc đường QL38 (Đường tỉnh 494 cũ): Chưa có đường ống dịch 

vụ, lý do tương tự khu vực dọc QL38 cũ là không có mặt bằng lắp đặt đường ống 

đảm bảo yêu cầu của giấy phép thi công.  

- Khu vực ven đê sông Nhuệ: 2 bên bờ đê với chiều dài khoảng 2km, với 

200 hộ dân, các hộ có khoảng cách xa, việc thi công trong hành lang đê phải có 

cấp phép của Cục quản lý đê điều.   

- Một số hộ dân tại vị trí các đường ngách chưa có ống cấp nước (ống dẫn 

đến các đường ngõ đã có).  

 

Các kiến nghị khác liên quan: Áp lực nước tại một số khu vực trên địa bàn 

phường Duy Hải chưa đảm bảo; Các hộ dân chưa được thông tin đầy đủ về giá 

bán nước sạch sinh hoạt.  

 

2. Biện pháp giải quyết 

 

- Đối với các khu vực dọc các tuyến Quốc lộ: Sở Xây dựng đã đề nghị Ủy 

ban nhân dân các phường vận động người dân phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

về mặt bằng thi công trong diện tích đất của các hộ tại khu vực sát rãnh thoát 

nước các tuyến đường để thi công tuyến ống cấp nước.   

- Đối với các hộ tại các đường ngách: Đề nghị Ủy ban nhân dân phường Duy 

Hải tổng hợp nhu cầu lắp đặt nước sạch của các hộ dân để Công ty cổ phần nước sạch 

Hà Nam triển khai lắp đặt trong thời gian sớm nhất khi nhận được thông tin tổng hợp.  

 

- Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam thực hiện 

ngay các biện pháp: 

 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để thi công tuyến ống 

cấp nước dọc các tuyến Quốc lộ ngay khi có mặt bằng thi công, đảm bảo đáp 

ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn khi thi công.  

+ Thực hiện các thủ tục về thi công trong hành lang đê để thi công các 

tuyến ống 2 bên đê sông Nhuệ, cấp nước cho các hộ ven đê.  

+ Tổ chức khảo sát và lập phương án cấp nước cho khu vực khu Tái định 

cư Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố Trịnh, xã Duy Minh, đề xuất dự án và tiến độ 

thực hiện, gửi về Sở Xây dựng trong tháng 8 năm 2021 và tổ chức thực hiện 

đúng tiến độ và các quy định hiện hành, đảm bảo toàn bộ khu Tái định cư được 

cấp nước trước tháng 12/2021.   

 

Sở Xây dựng trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, PTĐT (65+). 

 

- CV(LHM)- 2021/95_2/0900  

  

 

 Nguyễn Quang Huy 
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