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

Số:3205 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 10 tháng 8 năm 2022

V/v báo cáo tình hình triển khai thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị
quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021
của Chính phủ.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản
số 11367/UBND-THKH ngày 03/8/2022 về việc báo cáo tình hình triển khai
thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 13/NQCP ngày 03/02/2021
của Chính phủ. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, Sở
Nông nghiệp và PTNT báo cáo và đề xuất các nội dung cụ thể để đề nghị các
Bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ, tổng hợp vào nhiệm vụ của các bộ,
ngành Trung ương đối với các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 13/NQ-CP
ngày 03/02/2021 của Chính phủ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành Trung
ương cụ thể như sau:
1. Nội dung, nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được

giao chủ trì, thực hiện
Ưu tiên đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đầu mối,
công trình trọng điểm.
2. Tình hình thực hiện Xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa
Về đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp các công trình Thủy lợi đầu mối, công
trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh (hệ thống thủy lợi sông Lèn; sửa chữa, nâng
cấp an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; hệ thống kênh tưới, trục tiêu, trạm bơm
tiêu lớn; tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án tiêu úng vùng III huyện Nông
Cống; cập nhật Quy hoạch thủy lợi được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh
Hóa, Quy hoạch Thủy lợi miền Trung; đầu tư công trình đập thủy lợi - thủy điện
Cẩm Hoàng trên sông Mã tỉnh Thanh Hóa; đầu tư tu bổ nâng cấp đê tả, hữu sông
Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Hoạt; hạ tầng nước sạch nông thôn,…) đảm bảo
phục vụ sản xuất, sinh hoạt và thích ứng với biến đổi khí hậu, cụ thể các dự án
như sau:
a) Dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn.
Dự án Nâng cấp Hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm
nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với
biến đổi khí hậu (KEXIM1) do Quỹ Hợp tác phát triển Kinh tế (EDCF) Hàn
Quốc quản lý thông qua Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài

trợ, Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ quản, Ban Quản lý Trung ương
các Dự án Thủy lợi (CPO) làm chủ dự án, chủ đầu tư với tổng mức đầu tư
2.135.711 triệu đồng (tương đương 99,566,972 USD), trên địa bàn các huyện
Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn. Dự án khởi công từ ngày
21/6/2021, tiến độ, chất lượng kỹ thuật đảm bảo theo quy định, đến nay giá trị
khối lượng thực hiện ước đạt 28,17%.
b) Dự án Sửa chữa, nâng cấp an toàn đập, hồ chứa Thủy lợi:
Từ đầu năm 2021 đến nay có khoảng 21 công trình hồ chứa và 8 đập dâng
mới được đầu tư nâng cấp đưa vào sử dụng, 37 công trình hồ chứa và 11 đập
dâng đang triển khai thi công. Trong năm 2021, đã cơ bản hoàn thành Tiểu dự
án 1 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 gồm 11 hồ chứa được phê
duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5131/QĐ-UBND ngày
19/12/2018, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số
3354/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 với tổng mức đầu tư 238,351 tỷ đồng.
Đối với Tiểu dự án 2: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8, gồm
12 hồ chứa (các hồ Khe Tuần, Cửa Trát, Cửa Hón, Đập Ngang, Hón Kín, Ngọc
Đó, Phưng Khánh, Tây Trác, Eo Lim, Mậu Lâm, Cây Quýt, Thung Bằng) được
phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5201/QĐ-UBND ngày
04/12/2020 với tổng mức đầu tư là 232,135 tỷ đồng (Vốn WB là 212,201 tỷ
đồng; vốn ngân sách tỉnh 19,934 tỷ đồng). Đến nay, đã có 06 hồ chứa hoàn
thành (gồm: Khe Tuần, Ngọc Đó, Phưng Khánh, Tây Trác, Eo Lim, Mậu Lâm),
06 hồ chưa hoàn thành, chậm tiến độ (gồm: Cửa Trát, Cây Quýt, Hón Kín,
Thung Bằng, Cửa Hón, Đập Ngang), Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông
nghiệp và PTNT đang xin gia hạn thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày
31/12/2022.
c) Dự án tiêu úng vùng III huyện Nông Cống giai đoạn 2
Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số
3232/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021, trong đó giao Ban QLDA đầu tư xây dựng
các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm Chủ đầu tư với tổng mức
đầu tư là 450,5 tỷ đồng từ nguồn vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản
lý (Giai đoạn 2016-2020 là 0,5 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 là 450 tỷ đồng).
Hiện Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh
Hóa đang trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT
dự án.
d) Cập nhật Quy hoạch thủy lợi được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật kịp thời các thông tin có
liên quan về Quy hoạch Thủy lợi, Phòng chống thiên tai tích hợp vào Quy hoạch
tỉnh Thanh Hóa;
- Tham mưu cho UBND tỉnh tham gia ý kiến Quy hoạch Phòng, chống
thiên tai và Thủy lợi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4630/BNN-TCTL ngày
23/7/2021.
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đ) Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng bắc Thanh Hóa
Dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư tại
Quyết định số 3312/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021; nhiệm vụ: Giảm ngập úng
cho khoảng 20.650 ha thuộc huyện Hà Trung và Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; kết
hợp tạo nguồn cấp nước cho 6.807 ha đất canh tác. Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư
và Xây dựng Thủy lợi 2 (Đơn vị được giao chuẩn bị dự án) đang phối hợp với
Đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan rà soát điều chỉnh, bổ sung các hạng
mục đầu tư để đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh chủ trương đầu tư
cho phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả đầu tư.
e) Đầu tư công trình đập thủy lợi - thủy điện Cẩm Hoàng.
Công trình đập Cẩm Hoàng là công trình Thủy lợi đa mục tiêu, có nhiệm
vụ: Cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, công nghiệp, đảm bảo dòng chảy môi
trường, điều hòa nguồn nước ở hạ lưu dòng chính sông Mã và kết hợp phát điện;
Ngày 15/9/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
1535/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025, trong đó Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được giao 8 tỷ đồng để thực hiện
nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đập Cẩm Hoàng và sẽ tổ chức thực hiện sau khi
Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050 được phê duyệt. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã
giao cho Viện Quy hoạch Thủy lợi thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu giải
pháp công trình điều hòa nguồn nước ở hạ du dòng chính sông Mã sau các bậc
thang thủy điện đảm bảo nguồn nước bền vững vùng hạ du”, trong đó có nghiên
cứu về đập Cẩm Hoàng; dự kiến sẽ hoàn thành đề tài và báo cáo vào Quý
III/2023; đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đấu mối, phối hợp với Bộ
Nông nghiệp và PTNT đưa dự án vào Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy
lợi Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Nông nghiệp và
PTNT đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
e) Đầu tư tu bổ nâng cấp đê tả, hữu sông Chu, sông Mã, sông Lèn.
- Nhằm tăng cường khả năng chống lũ cho công trình đê điều thuộc hệ
thống đê sông Mã theo tiêu chuẩn thiết kế, chủ động trong công tác phòng chống
lụt bão trước mắt cũng như lâu dài trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu
dẫn đến mưa, lũ, bão cực đoan ngày càng nghiêm trọng uy hiếp đến an toàn đê
điều, ngày 04/6/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 7186/UBNDNN báo cáo và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ
đầu tư nâng cấp, cải tạo 7 tuyến đê sông từ cấp III đến cấp I của các sông thuộc
hệ thống sông Mã (gồm sông Mã, sông Chu và sông Lèn) trong dự án
CAIFRM/ADB10 để đảm bảo yêu cầu chống lũ thiết kế với tổng chiều dài đê
72,8 km; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.634 tỷ đồng, dự án đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án “Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích
ứng biến đổi khí hậu”, vốn vay ADB tại Văn bản số 62/TTg-QHQT ngày
19/01/2021, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2028. Hiện nay dự án đã
lập xong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đang trình duyệt theo quy định.
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- Dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021 - 2025, được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định
số 3379/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021, gồm các đoạn đê hữu sông Mã, tả hữu
sông Lèn và tả hữu sông Lạch Trường, với tổng chiều dài 39,26 km, từ nguồn
vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Hiện nay, dự án đã
được thẩm định, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đang trình duyệt theo quy
định.
- 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 được HĐND tỉnh Thanh Hóa
phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022
với tổng mức đầu tư không quá 250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương
hỗ trợ từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dự án do
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa làm
chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án năm 2022 - 2023. Hiện nay dự án đang tổ
chức thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
g) Đầu tư tu bổ nâng cấp đê sông Hoạt.
Đê sông Hoạt đi qua địa bàn 2 huyện Hà Trung, Nga Sơn và thị xã Bỉm
Sơn, có tổng chiều dài 75,16 km (trong đó, đê tả Hoạt dài 32,06 km; đê hữu
Hoạt dài 43,1 km).
- Đối với tuyến đê sông đi qua địa bàn huyện Hà Trung: Hiện nay, đang
được đầu tư tu bổ, nâng cấp 2 đoạn do UBND huyện Hà Trung làm chủ đầu tư,
với tổng chiều dài 13,4 km (trong đó đê tả dài 7,2 km; đê hữu dài 6,2km), tổng
mức đầu tư 97,7 tỷ đồng, tiến độ thực hiện đến nay ước đạt khoảng 80% theo
khối lượng hợp đồng. Ngoài ra, dự án Tăng cường khả năng thoát lũ vùng Bắc
Thanh Hóa, tuyến đê tả hữu sông Hoạt đi qua địa bàn huyện Hà Trung dự kiến
được đầu tư nâng cấp 18 km.
- Đối với tuyến đê hữu sông Hoạt đi qua địa bàn huyện Nga Sơn: Dự án tu
bổ nâng cấp đê hữu Hoạt từ K27+700 - K43+100 (dài 15,4 km) qua địa bàn
huyện Nga Sơn, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn làm chủ
đầu tư, với tổng mức đầu tư 166,3 tỷ đồng; đã UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt
dự án đầu tư tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 06/7/2022. Hiện nay, chủ
đầu tư đang tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.
3. Kiến nghị và Đề xuất
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành bố trí kế hoạch vốn
đầu tư công trung hạn cho các dự án hạ tầng nói chung và Thủy lợi nói riêng trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm từng bước đồng bộ hóa hạ tầng Thủy lợi đầu mối
phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có Văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và
PTNT và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện
tu bổ, nâng cấp các đoạn đê khác của các tuyến đê sông Chu, sông Lèn, sông
Lạch Trường, từ các nguồn vốn WB10, nguồn vượt thu ngân sách trung ương
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(Văn bản đề xuất số 739/SNN&PTNT-KHTC ngày 07/3/2022 của Sở Nông nghiệp
và PTNT).
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên
quan sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cụ thể:
+ Dự án Đầu tư hệ thống thủy lợi sông Lèn: Đề nghị quan tâm, chỉ đạo Chủ
đầu tư và Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn trong quá trình
tổ chức thi công và đảm bảo an toàn công trình theo phương châm “4 tại chỗ”,
chủ động ứng phó với tình huống khẩn cấp xảy ra trong mùa mưa lũ năm 2022.
+ Dự án tiêu úng vùng III huyện Nông Cống giai đoạn 2: Đề nghị quan
tâm, chỉ đạo đơn vị có liên quan sớm thẩm định Báo cáo NCKT dự án để có cơ
sở tổ chức thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.
+ Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng bắc Thanh Hóa: Đề
nghị quan tâm, chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 khẩn trương
trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để xem xét, phê duyệt làm cơ sở tổ
chức thực hiện, đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.
+ Dự án đầu tư tu bổ nâng cấp đê tả, hữu sông Chu, sông Mã, sông Lèn:
Đề nghị quan tâm, chỉ đạo đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý,
thẩm định Báo cáo NCKT dự án để có cơ sở tổ chức thực hiện các bước tiếp
theo, đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.
+ Dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021 – 2025: Đề nghị
quan tâm, sớm phê duyệt Báo cáo NCKT dự án để có cơ sở tổ chức thực hiện
các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Đ

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Sở KH&ĐT {để tổng hợp};
- Lưu: VT, KHTC.

Cao Văn Cường
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