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

Số: 4545 /SNN&PTNT-QLXDCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 11 năm 2020

V/v xử lý khẩn cấp hồ Khe Tre, xã Yên
Mỹ, huyện Nông Cống và xã Yên Lạc,
huyện Như Thanh

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Công trình hồ Khe Tre nằm trên địa giới hành chính của xã Yên Mỹ,
huyện Nông Cống và xã Yên Lạc, huyện Như Thanh được xây dựng từ những
năm 1960, do UBND huyện Nông Cống quản lý và khai thác để tưới cho 230 ha
đất sản xuất nông nghiệp của xã Công Bình huyện Nông Cống. Qua thời gian
dài sử dụng, các hạng mục chính của công trình đã hư hỏng hoàn toàn, năm
2020 công trình không được tích nước, cụ thể như sau:
Đập chính: Đập đất có chiều dài khoảng L = 310 m, mái thượng lưu gia
cố bằng đá hộc lát khan từ mực nước dâng bình thường trở xuống, hiện mái đá
bị sạt trượt, nhiều vị trí không còn đá trên mái đập; mặt đập kết hợp đường giao
thông được rải đá cấp phối đã bị hư hỏng, nhiều vị trí sình lầy, lún, hiện đang
được tu sửa, mở rộng mặt để đảm bảo giao thông đi lại; mái hạ lưu chưa có thiết
bị thoát nước, chân mái có hiện tượng thấm ướt, đọng nước.
Tràn xả lũ: Chiều rộng B = 41 m, ngưỡng tràn bằng đá xây được bọc bê
tông cốt thép, hai bên tường ngưỡng tràn bằng bê tông cốt thép bị lùng mang,
riêng vai tả tràn bị xói sập hoàn toàn, dòng chảy hiện tại chuyển hướng về phía
chân tường khóa vai tả tràn; mái gia cố thượng lưu phía tả bằng bê tông bị xói,
rỗng hàm ếch, tạo thành lỗ hổng ngay chân mái; mái gia cố thượng lưu phía hữu
phần đá lát chít mạch bị bong, lở; tràn bị lùng đáy, khi thượng lưu có nước xuất
hiện dòng chảy lớn dưới đáy tràn và chảy ra thành dòng tại vị trí giữa thân tràn
tiếp giáp với bể tiêu năng.
Cống: Cống hộp bằng bê tông cốt thép, kích thước (0,6 x 0,8) m; cửa
cống bằng van phẳng, hiện tại bị hỏng, khó vận hành; lan can cầu công tác bị
hỏng, gây nguy hiểm cho người vận hành đóng, mở cửa cống.
Do tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, các trận lũ
diễn ra thường xuyên với mật độ và quy mô ngày càng lớn, với điều kiện hiện
tại, công trình hồ Khe Tre không còn khả ngăng tích nước, có nguy cơ cao vỡ
đập, phá hủy tràn xả lũ gây hậu quả nghiêm trọng cho vùng hạ du; ngoài ra nhân
dân trong xã chủ yếu sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nên khó khăn về
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nguồn nước tưới làm giảm năng suất cây trồng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời
sống của người dân địa phương.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ dụ, đảm bảo cung cấp
nước tưới chủ động cho khoảng 230 ha đất sản xuất nông nghiệp, Sở Nông
nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí và giao Sở
Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư khẩn trương xử lý khẩn cấp công trình hồ
Khe Tre xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống và xã Yên Lạc, huyện Như Thanh theo
dự án đầu tư công khẩn cấp, kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai
gây ra theo quy định tại khoản 14, Điều 4, điểm c, khoản 6, Điều 8 và Điều 42
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Cho phép Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các
dự án nêu trên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điểm a,
Khoản 1, Điều 22, Luật Đấu thầu và Khoản 1, Điều 56, Nghị định số
63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi
công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử
dụng (nội dung đầu tư chi tiết như Báo cáo đề xuất gửi kèm theo).
Kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài Chính;
- Lưu:VT, QLXDCT.
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