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năm 2020

V/v tham mưu, giải quyết các kiến
nghị của cử tri thị xã Nghi Sơn

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Công văn số 11644/UBND-NN ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc giao tham mưu, giải quyết các kiến nghị của cử tri thị xã Nghi
Sơn. Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị
xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri như sau:
1. Kiến nghị: Đề nghị có phương án đẩy nhanh tiến độ dự án chống
ngập tuyến đường bắc nam 1B và đường 513 và triển khai dự án nâng cấp
cống Mỏ Phượng; xem xét xây dựng hệ thống mương thoát nước phía tây
Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Đen đến đền Đá Ngang).
1.1. Đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập tuyến đường bắc nam 1B, đường
513 và triển khai dự án nâng cấp cống Mỏ Phượng.
Cụm cống Mỏ Phượng phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn nằm trên tuyến
đê hữu sông Bạng, gồm 02 cống, trong đó:
- Cống Mỏ Phượng số 1 phục vụ tiêu cho khu vực các công sở hành chính
xã, trường tiểu học, bệnh xá của xã. Hiện trạng khu vực này đã và đang san lấp
mặt bằng, cao độ nền cao xấp xỉ cao trình mặt đê nên việc tiêu thoát chủ yếu là
tiêu tràn trực tiếp qua mặt đê, không còn diện tích đáng kể tiêu qua cống Mỏ
Phượng số 1.
- Cống Mỏ Phượng số 2 phục vụ tiêu cho 05 thôn của xã, gồm các thôn
Hữu Lại, Hữu Nhân, Hữu Tài, Kim Sơn, Kim Phú. Hiện trạng ổ khóa cửa cống bị
kẹt, mương dẫn nước về cống bị bồi lắng, ảnh hưởng đến việc vận hành tiêu thoát.
Để giải quyết tình trạng ngập cho phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn (trong
đó có tuyến đường Bắc Nam 1B và đường 513 Khu Kinh tế Nghi Sơn) khi có
mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát
nước chống ngập cho khu vực phường Mai Lâm tại Quyết định số 3369/QĐUBND ngày 05/9/2016, trong đó giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các
KCN làm chủ đầu tư và tổ chức nạo vét các tuyến kênh với chiều dài 6,25 km
(tuyến kênh này tiêu về Cống Mỏ Phượng số 2, tuy nhiên đoạn từ cuối tuyến của
dự án đến cống dài khoảng 700m chưa được nạo vét). Hiện dự án chưa hoàn
thành do chậm thực hiện công tác GPMB (mới bàn giao mặt bằng được
4,25/6,25km kênh).
Để đảm bảo tiêu thoát cho phường Mai Lâm khi có mưa lũ, đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN phối hợp với các
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đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nêu trên; UBND thị xã Nghi
Sơn chủ động tổ chức sửa chữa ổ khóa tại cửa cống Mỏ Phượng số 2 và nạo vét,
khơi thông dòng chảy đoạn mương từ cuối tuyến của dự án đến cống Mỏ Phượng
số 2 dài khoảng 700m.
1.2. Xem xét xây dựng hệ thống mương thoát nước phía tây Quốc lộ 1A
(đoạn từ cầu Đen đến đền Đá Ngang).
Tuyến đường trên thuộc phạm vi dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ l
đoạn Nghi Sơn - cầu Giát tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An theo hình thức BOT, hoàn
thành và đưa vào sử dụng từ tháng 04/2015 do Bộ Giao thông vận tải triển khai
thực hiện. Năm 2019, Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã
chuyển đến Bộ Giao thông vận tải về kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trong
đó có nội dung Xây dựng hệ thống thoát nước phía Tây Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu
Đen đến Đền Đá Ngang xã Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn. Ngày 28/8/2019, Bộ Giao
thông vận tải đã trả lời kiến nghị tại Công văn số 8090/BGTVT-KCHT, trong đó
giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra và yêu cầu Nhà đầu tư (Liên danh
Tổng công ty XDCT giao thông 4 - Tổng công ty 319) bổ sung các đoạn rãnh dọc
còn thiếu trên Quốc lộ 1A để khắc phục tình trạng đọng nước mặt đường nhằm
đảm bảo An toàn giao thông từ nguồn kinh phí của Dự án BOT.
Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải đấu nối với Tổng cục
Đường bộ Việt Nam để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt mỗi khi trời mưa
trên tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Đen đến đền Đá Ngang).
2. Đề nghị mở rộng lòng sông Yên Hòa và xây bờ đê quai để ngăn nước
mỗi lúc mưa cũng như hồ Đồng Chùa xả nước; nạo vét âu neo đậu tàu
thuyền hạ lưu cầu Yên Hòa để tàu thuyền ra vào bến neo đậu an toàn (khu
vực này đã bị bồi lấp).
1.1. Đề nghị mở rộng lòng sông Yên Hòa và xây bờ đê quai để ngăn nước
mỗi lúc mưa cũng như hồ Đồng Chùa xả nước.
- Hiện trạng: Sông Yên Hòa bắt đầu từ phường Hải Thượng chảy về
phường Hải Hà, thị xã Nghi Sơn và đổ ra biển qua cầu Yên Hòa, với chiều dài
khoảng 3,8 km, làm nhiệm vụ tiêu cho diện tích phường Hải Thượng và một phần
diện tích của phường Hải Hà. Trong đó, đoạn sông đi qua phường Hải Hà chạy
dọc theo đường Tỉnh lộ 513 (dài 1,1 km) bờ sông đã được xây dựng kè bảo vệ;
đoạn sông chạy dọc theo Nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 2 (dài 0,87 km) đã được
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát, lập hồ sơ dự án tại văn bản số
9543/UBND-NN ngày 25/7/2019, hiện Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (chủ đầu tư)
đã hoàn thành công tác lập TKBVTC và dự toán, tiếp tục triển khai các bước tiếp
theo để tiến hành thi công; đoạn sông còn lại đi qua phường Hải Thượng mặt cắt
lòng sông hẹp, chưa được nạo vét, nhiều vị trí lòng sông bị bồi lắng, vào mùa mưa
thường bị tắc ngẽn dòng chảy, dễ gây ngập úng.
- Giải pháp: Đối với đoạn sông qua phường Hải Thượng (dài 1,83 km),
trước mắt đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn huy động nguồn lực tại chỗ để khơi
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thông, giải phóng ách tắc đảm bảo thông thoáng, tăng khả năng tiêu thoát khi có
mưa lớn xảy ra; đồng thời xây dựng phương án phòng, chống lụt bão đảm bảo an
toàn cho người và tài sản của nhân dân trong mùa mưa, bão. Về lâu dài, đề nghị
UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương nạo vét, mở
rộng lòng sông Yên Hòa và xây dựng bờ đê quai ngăn nước đảm bảo an toàn cho
người và tài sản của nhân dân trong khu vực khi có điều kiện về nguồn vốn.
1.2. Nạo vét âu neo đậu tàu thuyền hạ lưu cầu Yên Hòa để tàu thuyền ra
vào bến neo đậu an toàn (khu vực này đã bị bồi lấp).
Để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho tàu cá của xã Hải Hà neo đậu ổn định
sản xuất, phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn,
Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 14628/UBND-NN ngày 20/12/2016 về đầu
tư xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tạm thời cho ngư dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh
Gia (giao UBND huyện Tĩnh Gia làm chủ đầu tư), công trình đã bàn giao đưa vào
sử dụng năm 2017; ngoài ra, để đảm bảo neo đậu cho tàu thuyền của ngư dân xã
Hải Hà, ngày 21/3/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 989/QĐUBND ngày 21/3/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng âu neo đậu tàu
thuyền tạm thời cho ngư dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, công trình được bàn
giao đưa vào sử dụng năm 2018.
Ngày 16/10/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chủ
trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án hệ thống hạ tầng xã hội
thuộc khu tái định cư xã Hải Hà tại xã Hải Bình, Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia tại
Nghị quyết số 205/NQ-HĐND và Nghị quyết số 206/NQ-HĐND; đồng thời quyết
định chủ trương đầu tư dự án Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư
xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, theo đó giao UBND huyện Tĩnh Gia làm chủ đầu tư,
dự kiến thời gian thực hiện dự án 2019 - 2021 tại Nghị quyết 207/NQ-HĐND. Vì
vậy, trong thời gian chưa thực hiện di dân tái định cư, di chuyển tàu thuyền của
ngư dân xã Hải Hà lên khu neo đậu mới trên khu vực sông Lạch Bạng, xã Hải
Bình; trước mắt, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn huy động nguồn vốn nạo vét khu
neo đậu đảm bảo thuận lợi cho tàu thuyền của ngư dân xã Hải Hà neo đậu; hướng
dẫn ngư dân sắp xếp, tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn. Về lâu dài, đề nghị
UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương thực hiện dự án xây dựng Khu neo đậu tàu
thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng
phục vụ việc neo đậu tàu thuyền, giúp ngư dân sớm ổn định đời sống khi di dân
tái định cư.
3. Đề nghị tu sửa tuyến đê Nam đồng muối xã Hải Hà (500 m) đã bị sạt
lở từ năm 2017 do ảnh hưởng của bão; quan tâm giải quyết phần diện tích
11,127 m2 bị ngập lụt do xây dựng nâng cấp hồ Khe Trầu, xã Trúc Lâm của
các hộ dân thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm.
3.1. Đề nghị tu sửa tuyến đê Nam đồng muối xã Hải Hà.
Tuyến đê Nam Đồng Muối thực tế là tuyến đê bao sông Nẫm, có chiều dài
2,15 km, thuộc phường Hải Hà. Năm 2016, tuyến đê đã được bàn giao cho Công
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ty gang thép Nghi Sơn (cảng gang thép Nghi Sơn) và Công ty Cổ phần đầu tư
khoáng sản Đại Dương (cảng Đại Dương) quản lý, với chiều dài 2,05 km, còn lại
100 m đê nằm giữa 2 Cảng do UBND phường Hải Hà quản lý. Hiện nay, cảng xi
măng Công Thanh và cảng Long Sơn đang triển khai đắp 1 đoạn đê bao mới với
chiều dài 1,35 km, mặt rộng từ (8-10)m, cao trình đỉnh đê (+3.6)m để bảo vệ tài
sản, sản xuất và hoa màu của nhân dân địa phương. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đê
Nam Đồng Muối đang được triển khai thi công xây dựng đảm bảo yêu cầu phòng
chống lụt bão.
3.2. Quan tâm giải quyết phần diện tích 11.127 m2 bị ngập lụt do xây dựng
nâng cấp hồ Khe Trầu, xã Trúc Lâm của các hộ dân thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm.
Hồ Khe Trầu, xã Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn được sửa chữa, nâng cấp và
đưa vào sử dụng năm 2015 do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, công
trình đã phát huy hiệu quả đầu tư rất tốt, đảm bảo tưới cho 54 ha đất sản xuất
nông nghiệp. Việc thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình không nâng cao trình
ngưỡng tràn, vẫn giữ nguyên ngưỡng tràn cũ ở cao trình (+6.54m), do đó, cử tri
kiến nghị giải quyết phần diện tích 11.127m2 bị ngập lụt do xây dựng nâng cấp
hồ Khe Trầu, xã Trúc Lâm là chưa chính xác.
Việc xác định nguyên nhân và giải pháp giải quyết nội dung trên đã được
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
4631/SNN&PTNT-TL ngày 26/11/2019 về việc giải quyết đề nghị của ông
Nguyễn Duy Trưởng và một số công dân ở thôn Đại Thủy, xã Trúc Lâm, huyện
Tĩnh Gia (có Công văn gửi kèm).
4. Đề nghị xử lý tình trạng ngập úng cho nhân dân thôn Thế Vinh, xã
Tùng Lâm do quá trình triển khai dự án khu công nghiệp số 3.
- Hiện trạng: Dự án khu công nghiệp số 3 gồm có 02 dự án thành phần: Dự
án tuyến giao thông trục chính phía Tây (do Ban Quản lý KKT Nghi Sơn làm Chủ
đầu tư) và dự án đầu tư hạ tầng KCN số 3 (do Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng
Miền Trung làm Chủ đầu tư) hiện đang triển khai thi công. Theo UBND xã Tùng
Lâm, việc triển khai không đồng bộ hạ tầng KCN số 3 và trong quá trình triển
khai thi công tuyến giao thông trục chính phía Tây, nhà thầu thi công lắp tạm các
cống tiêu chưa đủ khẩu độ dẫn đến tình trạng ngập úng cho nhân dân thôn Thế
Vinh, xã Tùng Lâm.
- Giải pháp: Để giải quyết tình trạng ngập úng cho nhân dân thôn Thế Vinh,
xã Tùng Lâm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn tăng
cường kiểm tra, giám sát nhà đầu tư, các nhà thầu liên quan trong quá trình thi
công phải có biện pháp giải tỏa ách tắc, đảm bảo tiêu thoát nước khi có mưa lũ
xảy ra cho thôn Thế Vinh.
5. Đề nghị hoàn trả tuyến bê tông từ UBND xã Tùng Lâm đến cầu B
thôn Thế Vinh do dự án cải dịch sông Tuần Cung làm hư hỏng.
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- Hiện trạng: Dự án cải dịch sông Tuần Cung - KKT Nghi Sơn được
Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN phê duyệt dự án đầu tư tai Quyết
định số 418/QĐ-BQLKTNS ngày 31/12/2013. Việc thi công Dự án đã làm hư
hỏng tuyến đường bê tông dài khoảng 570m từ UBND xã Tùng Lâm đến cầu B
thôn Thế Vinh; tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế BVTC, chỉ hoàn trả lại tuyến đường
nêu trên bằng cấp phối. Vì vậy, việc đầu tư hoàn trả tuyến đường từ UBND xã
Tùng Lâm đến cầu B thôn Thế Vinh từ cấp phối sang đường bê tông là phù hợp.
- Giải pháp: Ngày 16/6/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại Nghị
quyết số 273/NQ-HĐND về việc quyết định bổ sung vốn đầu tư công và kéo dài
thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Cải dịch sông Tuần Cung – KKT Nghi Sơn,
trong đó có hạng mục hoàn trả tuyến bê tông từ UBND xã Tùng Lâm đến cầu B
thôn Thế Vinh. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn
và các KCN khẩn trương triển khai, hoàn thành dự án.
6. Đề nghị sớm triển khai đầu tư hệ thống nước sạch sinh hoạt cho
nhân dân xã Các Sơn.
Dự án Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống do Công ty Cổ phần Đầu tư
Phát triển và Xây dựng Môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư được Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 02/QĐUBND ngày 02/1/2018 và được điều chỉnh tại Quyết định số 2803/QĐ-UBND
ngày 24/7/2018 với quy mô 30.000 m3/ngày đêm, cấp nước cho 19 xã, trong đó có
xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. Hiện chủ đầu tư đang tổ chức triển khai thi công và
dự kiến sẽ hoàn thành đi vào hoạt động trong năm 2021.
Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổng hợp, báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCTL.
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