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V/v trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống
về dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu
sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân,
tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Báo Tri thức và Cuộc sống.
Ngày 11/7/2022, Báo Tri thức và Cuộc sống đã đăng bài với tiêu đề “Thanh
Hóa: Cận cảnh tuyến đê sông Cầu Chày bị nứt vỡ, xuống cấp”; trong đó phản ánh
tuyến đê sông Cầu chày huyện Thọ Xuân hư hỏng, lún nứt mặt bê tông khắp nơi,
đặc biệt, nhiều vết nứt nằm giữa thân đê chạy dài, tạo thành những khe lớn. Ngoài
ra, nhiều nơi mặt đê vỡ nát, xuất hiện những điểm lún trên mặt đê gây lo lắng cho
người dân trong khu vực trước mùa mưa lũ.
Ngay sau khi bài báo phản ánh, UBND huyện Thọ Xuân đã giao các đơn vị
chức năng kiểm tra, rà soát và có Công văn số 2035/UBND-BQL ngày 18/7/2022
báo cáo UBND tỉnh (có gửi kèm theo). Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Thọ
Xuân nêu trên, ngày 28/7/2022 UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số
10994/UBND-NN giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Giao
thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, nghiên cứu,
xem xét nội dung báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân tại Công văn số
2035/UBND-BQL ngày 18/7/2022, có văn bản trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống
về dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh
Hóa. Thực hiện nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT
Thanh Hóa thông tin tới Báo Tri thức và Cuộc sống nội dung sau:
1. Dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân được
UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 14/12/2017;
phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 13/11/2019, với tổng
chiều dài tuyến 23,334 km (trong đó: Tuyến đê tả sông Cầu Chày, xã Quảng Phú
dài 7,1 km; tuyến đê hữu sông Cầu Chày, xã Xuân Tín, Thọ Thắng (cũ) nay thuộc xã
Xuân Lập, Xuân Minh và Xuân Vinh (cũ) nay là xã Trường Xuân dài 16,234 km).
Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 9/2021.
Kiểm tra thực tế tuyến đê thuộc phạm vi Dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu
sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân (dự án được bài báo phản ánh có nghi vấn về chất
lượng thi công của nhà thầu) phát hiện một số vị trí bê tông mặt đê đang có hiện
tượng bị nứt, bong tróc như một số hình ảnh trong bài báo đã phản ánh. Kiểm tra
tuyến đê sông Cầu chày ngoài phạm vi dự án nêu trên phát hiện có một số vị trí mặt
đê bị hư hỏng (nứt, lún, bong tróc...) như một số hình ảnh trong bài báo đã phản ánh.
Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy nội dung Báo Tri thức và Cuộc
sống đăng bài “Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đê sông Cầu Chày bị nứt vỡ, xuống cấp”
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là có cơ sở. Tuy nhiên, bài báo xử dụng nhiều hình ảnh ngoài phạm vi Dự án tu bổ,
nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân có thể gây hiểu lầm cho các cơ
quan, đơn vị và người dân trong khu vực.
2. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tuyến đê sông Cầu chày, Sở Nông nghiệp
và PTNT đã dự thảo văn bản báo cáo và đề xuất UBND tỉnh giao UBND huyện
Thọ Xuân chỉ đạo nhà thầu thi công và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà
soát, khắc phục, sửa chữa công trình trong thời gian bảo hành; đồng thời tổ chức
kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa đối với những vị trí bê tông mặt đê bị
hư hỏng không thuộc phạm vi dự án nêu trên để đảm bảo giao thông qua lại của
người dân khu vực và phục vụ công tác ứng cứu hộ đê khi có sự cố xảy ra.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa thông tin tới Báo Tri thức
và Cuộc sống một số nội dung như trên và đề nghị trong thời gian tới tiếp tục nhận
được sự quan tâm của Quý đơn vị./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Lưu: VT, CCTL.
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