UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:3614 /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9năm 2020

V/v báo cáo tình hình khắc phục hậu
quả của đợt mưa, lũ từ ngày 28 đến
31/8/2018 và ảnh hưởng của bão số 3
năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: Số 11815/UBND-NN
ngày 26/9/2018, số 11408/UBND-NN ngày 29/8/2019 trong đó yêu cầu triển
khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc lãnh đạo,
chỉ đạo khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ từ ngày 28-31/8/2018 và mưa, lũ do
bão số 3 năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở nội dung báo cáo của các
cấp, các ngành và đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND
tỉnh cập nhật tình hình khắc phục hậu quả so với báo cáo tại Công văn số
3516/SNN&PTNT-TL ngày 10/9/2020, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA, LŨ TỪ NGÀY
28-31/8/2018

1. Khôi phục các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, bản: Hiện
nay, công trình cầu treo bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát đã thi
công hoàn thành; còn lại 1 công trình đang thi công (cầu treo xã Trung Thành,
huyện Quan Hóa, khối lượng ước đạt 34%).
2. Khôi phục điểm trường tại huyện Quan Hóa: Hiện nay, đang thi công
điểm trường THCS Trung Thành, khối lượng ước đạt 74%.
II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA, LŨ DO BÃO SỐ 3
NĂM 2019

1. Khôi phục công trình trụ sở cơ quan: Thực hiện Quyết định số
1787/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó giao kinh
phí cho UBND huyện Quan Hóa xử lý khẩn cấp công trình công sở và khu bán
trú học sinh trường THCS xã Trung Thành. Hiện nay, công trình đang triển khai
thi công, khối lượng ước đạt 28%.
2. Khôi phục các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, bản trên
địa bàn huyện Quan Sơn: Hiện nay, 3 công trình đã thi công hoàn thành (tuyến
đường giao thông nối từ QL16 đi bản Bo Hiềng; sửa chữa đường công vụ từ
Đồn Biên phòng Mường Mìn đi đường Tuần tra biên giới, xã Mường Mìn; khắc
phục hư hỏng tràn bản Làng, xã Sơn Hà); 2 công trình đang thi công (tuyến
đường giao thông từ bản Bo Hiềng đi các bản Sa Ná - bản Son, khối lượng ước
đạt 20%; tràn liên hợp bản Sa Ná, xã Na Mèo, khối lượng ước đạt 85%); còn lại
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1 công trình chưa có kinh phí để triển khai thi công (tuyến đường giao thông từ
trung tâm xã Tam Thanh vào bản Pa, xã Tam Thanh).
3. Khôi phục các công trình thủy lợi, đê điều, nước sạch:Hiện nay,
UBND các huyện Quan Sơn, Cẩm Thủy và Sở Nông nghiệp và PTNT đangtổ
chức thi công, cụ thể như sau:
- UBND huyện Quan Sơn (6 công trình): 4 công trình đã thi công hoàn
thành (Cải tại, sửa chữa đập bản Lầu xã Sơn Hà; đập mương Sa Ná, đập mương
Bo Hiềng, xã Na Mèo; đập mương Tân Sơn, xã Sơn Điện); 2 công trình đang thi
công (Đập mương Son, xã Na Mèo; đập mương Dò, bản Chanh, xã Sơn Thủy),
khối lượng ước đạt 95%.
- UBND huyện Cẩm Thủy: 2 công trình (đập Dương Huệ, xã Cẩm Phong
và hồ Pen Chim, xã Cẩm Thành) đang triển khai thi công, khối lượng ước đạt
30-35%.
- Sở Nông nghiệp và PTNT (4 công trình): 3 công trình đã thi công hoàn
thành (Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ
K10+350÷K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân; Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở
đê hữu sông Chu đoạn từ K34÷K36, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa; Xử lý
khẩn cấp sạt lở bảo vệ khu dân cư và đê hữu sông Mã đoạn từ K36+700÷
K37+250, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa); còn lại 1 công trình đang
hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công.
4. Khôi phục điểm trường tại huyện Quan Hóa: Hiện nay, đang thi công
điểm Trường THCS bản Pạo, xã Trung Sơn, khối lượng ước đạt 70%.
III. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Giữ nguyên theo báo cáo tại Công văn số 3516/SNN&PTNT-TL ngày
10/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo
Thường trực Tỉnh uỷ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL (luan).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Yến

