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thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại thôn Thượng Phước 

Quảng Trị,  ngày   21  tháng  01  năm 2020 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 41/SKH-DN ngày 

10/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định Dự án: 

Khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 

Thượng Phước; sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý 

kiến như sau: 

1. Về đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Dự án đầu tư phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến 

năm 2020, có tính đến năm 2030 theo Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 

27/12/2016 của UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất về chủ trương đầu tư Dự án: Khai 

thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Thượng 

Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong do Công ty TNHH MTV Lý Len 

(Nhà đầu tư) đề xuất. 

2. Các nội dung đề nghị xem xét, nghiên cứu bổ sung 

2.1. Về quy hoạch mỏ khai thác 

Trong những năm qua, hiện tượng sạt lở diễn ra tại hầu hết các tuyến sông 

trên địa bàn tỉnh với phạm vi và mức độ ảnh hưởng lớn hơn trước; để chủ động 

phòng, chống sạt lở, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 phê duyệt đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển 

thích ứng với biển đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, 

định hướng đến năm 2030”, trong đó có các tuyến kè dọc 02 bờ sông Thạch 

Hãn. 

Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 

10/12/2019 về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và 

các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh trái phép cát, sỏi lòng 

sông, trong đó giao Sở Xây dựng “Quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch khai 

thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh tuân thủ quy định của pháp luật; kiểm 

tra, rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch đối với các 

trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều, sạt lở bờ 

sông”. 
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Bên cạnh đó, để triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của 

Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và Quyết định số 1207/QĐ-TTg 

ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực 

hiện Nghị quyết 76/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 

3537/UBND-NN ngày 14/8/2018.  Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét các nội dung này nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, an toàn lâu 

dài. 

2.2. Về phạm vi dự án 

Trên cơ sở tọa độ, diện tích thăm dò khoáng sản đã được UBND tỉnh phê 

duyệt, phạm vi dự án cơ bản không nằm trong phạm vi bảo vệ công trình đầu 

mối thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn. 

Thời gian qua, trên cơ sở kiến nghị của chính quyền, cử tri tại địa phương 

và tình hình sạt lở đang diễn ra, UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí các nguồn vốn 

nhằm xử lý sạt lở khẩn cấp tại một số khu vực thuộc xã Hải Lệ và xã Triệu 

Thượng, các vị trí sạt lở nguy hiểm còn lại dọc 02 bờ sông Thạch Hãn sẽ tiếp tục 

đầu tư nhằm đảm bảo an toàn lâu dài. 

Tuy nhiên, theo nội dung hồ sơ đề xuất phạm vi khai thác cát, sỏi nằm sát 

khu vực bãi bồi sản xuất hoa màu dọc bờ sông, chiều sâu khai thác từ (4÷5)m, 

chênh cao địa hình giữa 02 bờ (đỉnh bờ) và biên đáy mặt cắt khai thác hoàn thiện 

từ (9÷12)m, địa chất dọc bờ sông chủ yếu là đất cát pha, thiết kế góc mở mái 

khai thác là 22
0
 (tương ứng hệ số mái m=2,4). 

Do đó, đề nghị xem xét giới hạn về phạm vi khai thác phải cách xa bờ 

sông, chiều sâu khai thác đảm bảo ổn định bờ, các công trình xây dựng và đáp 

ứng quy hoạch hành lang bảo vệ các tuyến kè sông theo Quyết định 

số17/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh nhằm tạo thuận lợi trong 

quá trình triển khai thi công các tuyến kè khi nguồn vốn được bố trí; đồng thời, 

Nhà đầu tư cần tính toán và lựa chọn góc mở mái khai thác đảm bảo các tiêu 

chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, ổn định bờ sông, phòng chống sạt lở lâu dài. 

2.3. Về giải pháp thi công khai thác 

Theo đề xuất của Nhà đầu tư, giải pháp thi công theo hình thức cuốn 

chiếu từ hạ lưu đến thượng lưu, chiều sâu khai thác từ (4÷5)m, chiều rộng khai 

thác từ (50÷120)m, thời gian thi công khoảng 62 tháng. Như vậy, việc thi công 

cuốn chiếu với chiều sâu nêu trên sẽ tạo ra sự thay đổi đột ngột địa hình mặt cắt 

lòng sông, về mặt thủy động lực dòng chảy sẽ gây mất an toàn cho các phương 

tiện tham gia đường thủy và nguy cơ sạt lở 02 bên bờ sông. Do đó, đề nghị Nhà 

đầu tư nghiên cứu, tính toán đảm bảo cơ sở khoa học và lựa chọn giải pháp thi 

công phù hợp, an toàn, phòng chống sạt lở. 
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2.4. Về các số liệu thống kê, tính toán 

Đề nghị Nhà đầu tư rà soát lại các thông số kỹ thuật về trữ lượng, thời 

gian khai thác... đảm bảo đồng bộ, logic, thống nhất trong toàn bộ nội dung báo 

cáo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;            
- Lưu: VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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