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V/v Phúc đáp Công văn số
2666/SVHTTDL-KHTC ngày 16/6/2022
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc tham gia ý kiến thẩm định dự án Tôn
tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng,
huyện Vĩnh Lộc.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được các Công văn của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (chủ đầu tư): số 1975/SVHTTDL-KHTC ngày 11/5/2022 về việc đề nghị
thẩm định dự án Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc,
hạng mục: Kè sông Mã - Bến thuyền; số 2666/SVHTTDL-KHTC ngày 16/6/2022 về
việc giải trình một số nội dung theo Công văn số 1811/SNN&PTNT-QLXDCT ngày
16/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT (kèm theo hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung năm
2022). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở
Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Về thẩm định thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng hạng mục kè và bậc bến
thuyền:
Hồ sơ thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng hạng mục kè và bậc bến thuyền đã
được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và trả kết quả cho chủ đầu tư tại Công
văn số 4297/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 06/11/2020 (có công văn gửi kèm theo);
vì vậy, đề nghị chủ đầu tư:
- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở: Thực hiện theo Công văn số
4297/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 06/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Đối với thẩm định dự toán xây dựng: Trên cơ sở dự toán xây dựng đã được
thẩm định, yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế cập nhật theo đơn giá, định mức, chế độ
hiện hành và trình Cơ quan chủ trì thẩm định dự án tổ chức thẩm định theo quy định.
2. Về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án đối với các nội dung lưu ý
của Tổng cục Phòng, chống thiên tai tại Công văn số 759/PCTT-QLĐĐ ngày
04/8/2020 và của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2267/SNN&PTNTKHTC ngày 12/6/2020:
a) Đối với các ý kiến của Tổng cục Phòng, chống thiên tai:
- Về bố trí mặt bằng khu vực bãi sông: Theo hồ sơ thiết kế cơ sở, phía ngoài đê
sông Mã (phía sông) được bố trí sân và đường nội bộ trên cơ sở san gạt mặt bãi sông
tự nhiên, gia cố mặt bằng đá xanh dày 100 mm trên nền bê tông đá 4x6, dày 150 mm
và xây dựng 2 chòi nghỉ chân (dạng cột có mái che bằng bê tông cốt thép). Do đó,
việc thiết kế, bố trí khu vực sân, đường giao thông nội bộ và công trình kiến trúc nêu
trên cơ bản không tôn cao bãi so với cao trình mặt bãi sông tự nhiên hiện có nên
không ảnh hưởng đến việc thoát lũ của sông Mã.
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- Đối với việc trồng cây khu vực ngoài đê: Theo hồ sơ thiết kế (chỉnh sửa năm
2022) và báo cáo giải trình, khu vực bãi sông không bố trí trồng cây thân gỗ, cây bụi
(chỉ trồng cỏ và rào xung quanh khu đất di tích bằng cây xanh cắt xén thấp) là cơ
bản phù hợp và không ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ của sông Mã.
- Đối với hạng mục kè chống sạt lở bờ sông, đảm bảo ổn định cho công trình:
chủ đầu tư đã tổ chức khảo sát, thiết kế hạng mục kè và bậc bến thuyền; hồ sơ đã
được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định là đảm bảo yêu cầu chống sạt lở bờ sông,
đảm bảo ổn định cho công trình như ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Phòng, chống
thiên tai.
b) Đối với các ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Đối với việc bố trí các hạng mục công trình trên đê và trong hành lang bảo vệ đê:
+ Công trình trong phạm vi bảo vệ đê (gồm hai điểm đấu nối lên, xuống đê vào
khu di tích và dốc xuống bãi đỗ xe): Theo hồ sơ thiết kế (chỉnh sửa năm 2022), các
dốc này được thiết kế kết nối trơn thuận với đê và không ảnh hưởng đến an toàn
công trình đê điều.
+ Các hạng mục công trình phía trong đê: Bãi đỗ xe cách chân đê khoảng 11,0
m; tường rào cây xanh cách chân đê từ (9,2 - 11,2) m; cổng Phủ cách chân đê 53,5
m; nhà dịch vụ cách chân đê 40,5 m. Các hạng mục công trình nêu trên nằm ngoài
hành lang bảo vệ đê, đảm bảo theo quy định của Luật Đê điều.
- Đối với nội dung dự án CAIFRM/ADB10:
Theo hồ sơ thiết kế (chỉnh sửa năm 2022) gửi kèm theo Công văn số
2666/SVHTTDL-KHTC của chủ đầu tư, các hạng mục công trình thuộc dự án Tôn
tạo Khu di tích Phủ Trịnh đều nằm ngoài hành lang bảo vệ đê điều (vị trí gần nhất là
hàng rào cây xanh cách chân đê từ 9,2 - 11,2 m); mặt khác, dự án CAIFRM/ADB10
đến nay Bộ Nông nghiệp và PTNT mới lập xong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và
đang trình duyệt theo quy định. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tôn tạo Khu di
tích Phủ Trịnh, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với hồ sơ thiết kế cơ sở dự án
Tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh như đề nghị của chủ đầu tư tại các Công văn nêu trên.
(Công văn này thay thế Công văn số 1811/SNN&PTNT-QLXDCT ngày
16/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, triển khai thực hiện các
bước tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, QLXDCT.
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