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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2390 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát nội dung, quy mô đầu tư dự án
Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu
vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê
tả sông Lèn, huyện Hà Trung.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 4023/SKHĐT-KTNN ngày 17/6/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc rà soát nội dung, quy mô đầu tư dự án Kè chống sạt lở
bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn,
huyện Hà Trung; trên cơ sở nhiệm vụ được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư dự án nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật, Sở Nông nghiệp
và PTNT có ý kiến như sau:
Tại Báo cáo số 173/BC-SNN&PTNT ngày 08/6/2022 của Sở Nông
nghiệp và PTNT đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu
sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà
Trung đã nêu rõ diễn biến sạt lở tại các khu vực đề xuất đầu tư, cụ thể như sau:
- Tuyến đê tả sông Chu từ K30+100 - K31+100 và K31+500 - K33+750:
Một số vị trí công trình bảo vệ bờ cấu thành một bộ phận của mặt cắt đê, dòng
chủ lưu hướng thẳng vào nên diễn biến sạt lở thường xuyên xảy ra, cung sạt
đứng thành áp sát chân đê, dọc bờ sông xuất hiện nhiều điểm sạt lở, cung sạt ăn
sâu đến sát chân đê, diện tích bãi sông ngày càng thu hẹp.
- Tuyến đê hữu sông Chu đoạn từ K39+00 - K41+300 và K42+870 K43+500: Dọc bờ sông xuất hiện nhiều điểm sạt lở, cung sạt hàng năm lấn sâu
vào bờ trung bình từ 2,00 - 2,50 (m). Khu vực này nằm ở cuối bờ lõm của đoạn
sông cong, bãi sông trước đê hẹp, dòng chủ lưu hướng thẳng vào bờ, gây ra hiện
tượng sạt lở nghiêm trọng, vách lở đứng thành, cục bộ mép cung sạt đã áp sát
nhà ở của một số hộ dân và đang có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến
an toàn đê điều và nhà ở của các hộ dân trong khu vực.
- Tuyến đê tả sông Lèn đoạn từ K0+800 - K1+560, K2 - K2+650 và
K4+770 - K5+160: Dọc bờ sông xuất hiện nhiều điểm sạt lở, cung sạt ăn sâu đến
sát chân đê, diện tích bãi sông ngày càng thu hẹp.
Những năm vừa qua, do ảnh hưởng của biến đổi của khí hậu, hàng năm
tỉnh Thanh Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão, lũ, gây
thiệt hại về người, tài sản, công trình hạ tầng và sản xuất, ảnh hưởng lớn đến đời
sống của nhân dân. Trong bối cảnh tình hình thiên tai trong năm 2022 và những
năm tới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến cực đoan, khó lường; các vị trí, khu
vực dự kiến đầu tư nêu trên đều là những vị trí, khu vực đã và đang xảy ra dấu
hiệu, hiện tượng sạt lở cần phải đầu tư xây dựng những giải pháp công trình kiên
cố, để bảo vệ trực tiếp cho dân cư, công trình đê điều, cơ sở hạ tầng hiện có.
Đồng thời, các vị trí, khu vực dự kiến đầu tư không trùng lặp với các hạng mục
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đầu tư trong dự án khác đã được duyệt và không phải là những vị trí, khu vực
cần đầu tư nhằm mục tiêu cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc kết hợp hỗ trợ hạ tầng,
phát triển dự án nhà ở, bất động sản hiện tại và tương lai. Vì vậy, phù hợp với
các nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn danh mục đầu tư dự án phòng, chống sạt lở bờ
sông, bờ biển từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KHTC.
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