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Thanh Hoá, ngày 11 tháng 9 năm 2020

V/v tham gia ý kiến nội dung về chủ
trương đầu tư công trình hồ Đồng
Phông, xã Phượng Nghi, huyện
Như Thanh.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 4289/STCTCDN ngày 24/8/2020 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến chủ trương đầu
tư công trình Hồ Đồng Phông, xã Phượng Nghi. Sau khi nghiên cứu các tài liệu
gửi kèm, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến tham gia như sau:
1. Sự cần thiết đầu tư.
Hồ Đồng Phông xã Phương Nghi là hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn, với
hiện trạng công trình: Đập đất, thấp nhỏ, mặt và mái đập chưa được gia cố; tràn
xả lũ bằng đất mặt cắt nhỏ nên khả năng thoát lũ kém; cống lấy nước, bị lùng
mang, lùng đáy, hư hỏng nặng.
Hiện nay, hồ đang phục vụ tưới cho khoảng 44,2 ha đất sản xuất nông
nghiệp của xã Phượng Nghi, phía hạ du hồ chứa có 12 hộ dân có thể bị ảnh hưởng
nếu hồ xảy ra sự cố. Việc sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn công trình và vùng
hạ du hồ Đồng Phông xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh là cần thiết.
2. Về quy mô, dự kiến tổng mức đầu tư.
Theo báo cáo kiểm tra công trình trước mùa mưa lũ năm 2020 của UBND
huyện Như Thanh tại Công văn số 446/UBND-NN ngày 03/4/2020, hạng mục hư
hỏng chính là cống lấy nước bị lùng mang, lùng đáy; các hạng mục khác là tồn tại
của công trình cũ chưa đáp ứng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành về an toàn đập,
hồ chứa; vì vậy, tại Công văn số 2337/SNN&PTNT-TL ngày 17/6/2020 Sở Nông
nghiệp và PTNT dự kiến kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng trước mắt gia cố, sửa chữa
lại các hạng mục có tính chất cấp bách. Việc đề xuất quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng
cấp đập đất; làm mới tràn xả lũ và cống lấy nước hồ Đồng Phông, xã Phượng
Nghi, huyện Như Thanh đảm bảo an toàn và đồng bộ các hạng mục công trình
đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành với kinh phí dự kiến khoảng 5,5 tỷ
đồng của UBND huyện Như Thanh tại Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 13/8/2020
là phù hợp.
Đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCTL, Nhg.
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