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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1214/SKH-KTN ngày 

07/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến đối với Báo cáo 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục sạt lở đê biển 

Vĩnh Thái. Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về phạm vi đầu tư 

- Đồng ý điều chỉnh phạm vi đầu tư dự án theo hồ sơ đề xuất của Ban 

QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(Chủ đầu tư) lập, cụ thể: 

+ Điều chỉnh cắt giảm đoạn từ (K0+700÷K1+100) do trùng với khu vực 

đất đã được cấp cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 

+ Bổ sung đầu tư nâng cấp đê đoạn từ (K5÷K11) nhằm đảm bảo yêu cầu 

chống bão bảo vệ đất đai, nhà cửa, thông tuyến phục vụ sản xuất, dân sinh theo 

đề xuất của địa phương. 

2. Về nội dung đầu tư 

- Đối với phạm vi từ (K1+100÷K5): 

+ Gia cố mái đê phía biển, phía đồng bằng kết cấu kiên cố tại các vị trí 

nằm sát bờ biển; nâng cấp, gia cố mặt đê đảm bảo cao trình, chiều rộng và kết 

cấu phù hợp với yêu cầu chống bão, đảm bảo giao thông dân sinh, phát triển 

kinh tế xã hội kết hợp phục vụ du lịch, dịch vụ trong vùng. 

+ Gia cố mái đê phía biển, phía đồng bằng giải pháp trồng cây tại các vị 

trí có tuyến nằm xa bờ biển.  

+ Nâng cấp các công trình tiêu thoát lũ trên tuyến đảm bảo an toàn; xây 

dựng các công trình phụ trợ phục vụ neo đậu, di chuyển tránh, trú bão cho các 

phương tiện đánh bắt thủy sản; hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc mặt đê, các 

công trình ngăn cát bồi lấp đỉnh đê. 

- Đối với phạm vi từ (K5÷K11): 

+ Gia cố mái đê phía biển, phía đồng bằng giải pháp trồng cây kết hợp 

giải pháp kiên cố phù hợp với từng khu vực. 

+ Nâng cấp, gia cố mặt đê đảm bảo cao trình, chiều rộng và kết cấu phù 

hợp với yêu cầu chống bão, đảm bảo giao thông dân sinh, phát triển kinh tế xã 

hội kết hợp phục vụ du lịch, dịch vụ trong vùng. 
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3. Kiến nghị, đề xuất 

- Trong quá trình triển khai lập dự án, đề nghị Chủ đầu tư tổ chức rà soát, 

đánh giá chi tiết hiện trạng và xác định cụ thể các vị trí thực hiện đầu tư tương 

ứng với các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu dự án, phù hợp tiêu chuẩn thiết kế 

và khả năng nguồn vốn được bố trí. 

- Đối với phạm vi bổ sung từ (K5÷K11): Khu vực này có các diện tích 

thuộc quy hoạch rừng phòng hộ ven biển, vì vậy đề nghị Chủ đầu tư kiểm tra, rà 

soát và thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi, thu hồi đất rừng theo quy 

định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai. 

Trên đây là ý kiến tham gia đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; 

- Các phòng: QLXDCT, KH-TC; 

- Lưu: VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC  

Hồ Xuân Hòe 
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