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Thanh Hóa, ngày 17 tháng 9 năm 2020
V/v tham gia ý kiến thẩm định
Phương án nạo vét bùn, cát, khơi
thông luồng lạch cửa sông Đơ,
thành phố Sầm Sơn

Kính gửi: Sở Xây dựng
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 5649/SXD-HĐXD ngày
11/9/2020 của Sở Xây dựng về việc tham vấn ý kiến thẩm định Phương án nạo
vét bùn, cát, khơi thông luồng lạch cửa sông Đơ, thành phố Sầm Sơn (kèm theo
hồ sơ, Tờ trình số 116/TTr-ĐA ngày 14/8/2020 của Công ty TNHH Tập đoàn Bất
động sản Đông Á - Chủ đầu tư). Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở
Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Phương án nạo vét bùn, cát, khơi thông luồng lạch cửa sông Đơ được Chủ
tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 6565/UBND-CN ngày 22/6/2016;
gia hạn thời gian thực hiện tại các Công văn: số 14353/UBND-CN ngày
23/11/2017, số 7640/UBND-CN ngày 02/7/2018, số 12360/UBND-CN ngày
16/9/2019; bổ sung hạng mục kè mỏ hàn và đê ngầm giảm sóng tại Công văn số
16095/UBND-CN ngày 25/11/2019.
Theo nội dung Tờ trình số 116/TTr-ĐA ngày 14/8/2020 và hồ sơ kèm theo
(gồm có thuyết minh phương án thi công, bản vẽ thiết kế thi công và các văn bản
liên quan), Chủ đầu tư đề nghị các hạng mục đầu tư của Phương án gồm: Nạo vét
bùn, cát, khơi thông luồng lạch cửa sông Đơ với diện tích nạo vét 4,52 ha (trong
đó: diện tích nạo vét cũ là 3 ha; diện tích nạo vét mở rộng là 1,52 ha); xây dựng
kè mỏ hàn và đê ngầm giảm sóng. Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT
xét thấy, các hạng mục đầu tư của phương án cơ bản phù hợp với chủ trương đã
được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại các Công văn nêu trên; tuy nhiên, để hồ
sơ thiết kế phương án được hoàn thiện, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia một
số nội dung sau:
1. Về hạng mục Nạo vét bùn, cát, khơi thông luồng lạch cửa sông Đơ:
Trên thực tế, theo ý kiến của Sở Xây dựng (tại Công văn số 6871/SXDVLXD ngày 05/11/2019) và của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số
5307/STNMT-TNKS ngày 10/9/2019), thì về cơ bản Chủ đầu tư đã nạo vét theo
phương án được duyệt nên Sở Nông nghiệp và PTNT không tham gia ý kiến về
nội dung này. Về hồ sơ, đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế bổ sung thuyết
minh tính toán đánh giá ảnh hưởng của việc nạo vét đến sự ổn định của bờ biển,
bờ lạch, phát huy hiệu quả lâu dài.
2. Về hạng mục xây dựng kè mỏ hàn và đê ngầm giảm sóng:
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- Kè mỏ hàn: Phương án xây dựng 3 tuyến kè mỏ hàn (1 tuyến tại núi Cô
Tiên, 2 tuyến tại 2 bên bờ cửa sông Đơ).
+ Về cao trình đỉnh kè: Theo thuyết minh (trang 43) cao trình đỉnh kè đề
xuất tại (-0.60) m và ngang bằng mực nước triều kiệt trung bình. Đề nghị bổ sung
tài liệu tính toán thủy văn xác định cao trình mực nước triều kiệt trung bình để
phục vụ thiết kế.
+ Về hình thức kết cấu: Theo thuyết minh (trang 39 - 44), kết cấu 3 tuyến
kè là tương tự nhau với phần thân và mũi kè có lõi bằng đá đổ (trọng lượng viên
đá yêu cầu từ (200 - 350) kg); bên ngoài lõi đá đổ được phủ bằng lớp bảo vệ bằng
cấu kiện bê tông đúc sẵn Haro nặng 2,7 tấn, cao 90 cm. Tuy nhiên, theo các bản
vẽ mặt bằng thì 2 tuyến kè tại 2 bên bờ cửa sông Đơ ngoài kết cấu nêu trên còn
có phần nối tiếp đến bờ sông (về phía Bắc) bằng ống Geotube bơm đựng cát; đề
nghị bổ sung làm rõ.
+ Về chiều dài các tuyến kè: 2 tuyến kè tại 2 bên bờ cửa sông Đơ đang có
sự mâu thuẫn giữa các bản vẽ mặt bằng, cắt dọc và thuyết minh; đề nghị rà soát
đảm bảo nhất quán, đồng thời bổ sung tính toán xác định chiều dài cho cả 3 tuyến
kè đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mục tiêu dự án.
- Đê ngầm giảm sóng: Theo bản vẽ thiết kế và thuyết minh (trang 47), cao
trình đỉnh đê từ (-1.35) m đến (-1.00) m; tuy nhiên, theo thuyết minh tính toán
(trang 49) thì cao trình đỉnh đê đề xuất là (+2.50) m. Đề nghị rà soát, làm rõ,
đồng thời bổ sung số liệu tính toán thủy văn xác định mực nước thiết kế phục vụ
tính toán cao trình đỉnh đê.
3. Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn thiết kế
bổ sung số liệu điều tra, khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của các hạng mục công
trình đối với bãi biển khu vực lân cận; trong quá trình thi công không làm ảnh
hưởng đến môi trường, sinh thái biển, sinh kế, tiếp cận biển của người dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến nêu trên, gửi Sở Xây dựng nghiên cứu,
thẩm định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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