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

Số: 3210 /SNN&PTNT-TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 10 tháng 8

năm 2022

V/v tham mưu, 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: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện Công văn số 10994/UBND-NN ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về
việc giao tham mưu, 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; trong đó, 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; đồng thời, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ
tịch UBND tỉnh. Sau khi kiểm tra thực tế, ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải
và báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:
1. Khái quát chung về dự án tu bổ nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày:
Dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân được
UBND tỉnh Thanh Hóa 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 do UBND huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư,
hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 9/2021
2. Về trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống:
Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ nội dung bài báo phản ánh, sau khi
kiểm tra thực tế và xem xét nội dung báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân tại Công
văn số 2035/UBND-BQL, ngày 09/8/2022. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản
số 3179/SNN&PTNT-TL trả lời Báo Tri thức và Cuộc sống về nội dung bài báo
phản ánh (có Văn bản gửi kèm theo).
3. Đề xuất, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT:
Trên cơ sở kiểm tra thực tế, báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân, căn cứ chức
năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và đề xuất Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét giao UBND huyện Thọ Xuân thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Đối với dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân:
Chỉ đạo Ban Quản lý dự án của huyện phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công và
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đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục, sửa chữa công
trình trong thời gian bảo hành.
- Đối với các tuyến đê khác nằm ngoài phạm vi dự án do địa phương quản
lý tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí hư hỏng và chủ động bố trí kinh phí
từ nguồn quỹ Phòng, chống thiên tai hàng năm và ngân sách địa phương để kịp thời
sửa chữa đảm bảo an toàn cho công trình đê điều và giao thông qua lại trên đê.
- Tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn đê điều theo nội dung chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công văn số 893/UBND-NN ngày 21/01/2020 về việc triển khai thực
hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; đồng thời khẩn trương thực hiện hoàn
thành việc phát quang mái đê, chân đê theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
10868/UBND-NN ngày 27/7/2022 để phục vụ công tác tuần tra, canh gác đê, phát
hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều.
Sở Nông nghiệp và PTNT thôn kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TL.
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