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V/v tham gia ý kiến về đề nghị của
UBND huyện Hà Trung về việc xử lý
chống sạt lở đất tại núi Cát Dương, xã
Lĩnh Toại, huyện Hà Trung.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 6273/STNMT-TNKS
ngày 10/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về đề
nghị của UBND huyện Hà Trung về việc xử lý chống sạt lở đất tại núi Cát
Dương xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,
sau khi kiểm tra thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Về hiện trạng khu vực sạt lở
Khu vực núi Cát Dương thuộc thôn Đại Thắng, xã Lĩnh Toại, huyện Hà
Trung có chiều dài khoảng 120m, bên phía trái tuyến đường Tỉnh lộ 508. Tại
thời điểm kiểm tra, khu vực trên là núi đất lẫn đá đang trồng keo, thông; hiện
trạng đang có vị trí sạt lở với chiều dài khoảng 15-20m, ảnh hưởng trực tiếp đến
công trình phụ của 04 hộ dân (hộ ông Ngô Tiến Nguyên, hộ ông Lê Văn Hoài,
hộ bà Lê Thị Xinh và hộ bà Ngô Thị Phú), chiều cao vách sạt lở khoảng 30-40m
so với mặt đường, vách sạt lở dốc đứng khoảng 80-850, cách công trình của các
hộ dân từ 1,0-1,5m; cách Tỉnh lộ 508 khoảng 20m. Trong khu vực còn có 09 hộ
dân sinh sống xung quanh có nguy cơ bị ảnh hưởng.
2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Qua kiểm tra thực tế, sự cố sạt lở đất tại khu vực núi Cát Dương thuộc thôn
Đại Thắng, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng,
tài sản của người dân trong khu vực và giao thông đi lại trên Tỉnh lộ 508. Hiện
nay, đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, lũ; để đảm bảo an toàn tính mạng,
tài sản của người dân và các phương tiện tham gia giao thông, Sở Nông nghiệp
và PTNT có ý kiến như sau:
- Trước mắt, đề nghị UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng, ban chức
năng liên quan, UBND xã Lĩnh Toại triển khai ngay việc di dời các hộ dân trong
khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, lập rào
chắn để không cho người, gia súc đi vào khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng

canh gác khi có mưa để cảnh báo, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện tham gia giao thông.
- Về lâu dài, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh
xem xét, cho chủ trương xử lý sự cố sạt lở đất tại núi Cát Dương xã Lĩnh Toại,
huyện Hà Trung.
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, TL (Long).
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