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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3893 /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xây dựng công trình đảm bảo
an toàn cho người và tài sản của
nhân dân sinh sống gần hệ thống
kênh Chính, hợp phần kênh Bắc
sông Chu - Nam sông Mã.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Công văn số 13500/UBND-NN ngày 28/9/2020 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc xây dựng công trình đảm bảo an toàn cho người và tài
sản của nhân dân sinh sống gần hệ thống kênh Chính, hợp phần kênh Bắc sông
Chu - Nam sông Mã.
Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Thường Xuân tại
Công văn số 1672/UBND-NN ngày 21/9/2020, UBND huyện Ngọc Lặc tại công
văn số 1678/UBND-KTHT ngày 24/9/2020 và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng
Thủy lợi 3 (viết tắt là Ban 3) tại công văn số 316/QLKT-CNCĐ ngày 01/10/2020
(có văn bản gửi kèm), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo Chủ
tịch UBND tỉnh như sau:
1. Hiện trạng và tồn tại trên Hệ thống kênh Chính thuộc Hợp phần hệ
thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã
- Hệ thống kênh Chính thuộc Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu Nam sông Mã, lấy nước từ hồ Cửa Đạt qua tuynen Dốc Cáy thuộc địa phận xã
Lương Sơn, huyện Thường Xuân có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 31.831 ha đất
canh tác. Phần kênh Chính có chiều dài 16,276 km có nhiệm vụ cấp nước cho
kênh Chính Bắc, kênh Chính Nam và tưới trực tiếp cho 2.488 ha đất canh tác
thuộc huyện Thường Xuân và Ngọc Lặc, với lưu lượng đầu kênh là 36,4 m³/s.
Hiện toàn bộ hệ thống kênh Chính do Ban 3, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quản lý.
- Hệ thống kênh Chính được xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng, đã góp
phần vào phát triển kinh tế cho 02 huyện Thường Xuân và Ngọc Lặc, hiện đang
cấp nước tưới trực tiếp cho khoảng 1.500 ha đất sản xuất nông nghiệp (Thường
Xuân 500 ha, Ngọc lặc 1.000 ha) và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho các xã
dọc khu vục tuyến kênh đi qua; bờ kênh kết hợp đường tuần tra, quản lý vận hành
kênh giúp cho công tác đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa, ổn định đời sống
của người dân. Tuy nhiên, do tuyến kênh đi qua địa bàn khu dân cư đa phần là
kênh hở (đoạn qua địa bàn huyện Thường Xuân từ K0÷K5+305, qua địa bàn
huyện Ngọc Lặc từ K6+269÷K16+276), lưu tốc dòng chảy lớn, kênh đã kiên cố
bằng bê tông, mái kênh dốc, độ sâu cột nước trong kênh bình quân khoảng 3,0 m
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nhưng không có lan can, hàng rào bảo vệ nên hàng năm xảy ra tình trạng người
dân và gia súc, gia cầm đi lại trên bờ kênh bị tai nạn rơi xuống kênh. Tính đến
nay, theo báo cáo của các huyện đã có 13 người bị chết đuối (bao gồm người già
và trẻ em), trong đó huyện Thường Xuân là 04 người, huyện Ngọc Lặc là
09 người.
2. Ý kiến của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3
- Thống nhất với các thông tin, số liệu tại các Văn bản số 1672/UBND-NN,
1678/UBND-KTHT của UBND các huyện Thường Xuân và Ngọc Lặc. Các vụ
việc xảy ra, Ban 3 đã phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Công an
hai huyện, cùng chính quyền địa phương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các
gia đình nạn nhân.
- Để hạn chế các trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra và tạo
điều kiện an toàn trong công tác quản lý vận hành kênh. Ban 3 đề nghị Sở Nông
nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản báo
cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT cho chủ trương triển khai, thực hiện.
3. Đề xuất, kiến nghị
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sinh sống quanh
khu vực Hệ thống kênh Chính trên địa bàn 02 huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc nói
riêng và người dân qua lại trên tuyến kênh nói chung. Sở Nông nghiệp và PTNT
kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp
và PTNT cho chủ trương lập dự án xây dựng hệ thống lan can, rào chắn bảo vệ,
bổ sung bến rửa tại những vị trí nhiều người qua lại trên kênh Chính thuộc Hợp
phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, nằm trên địa bàn các huyện
Thường Xuân và Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
(Có dự thảo văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi kèm theo).
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- UBND các huyện: Thường Xuân, Ngọc Lặc;
- Ban QLDT&XD thủy lợi 3;
- Lưu VT, TL.
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