
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1627 /SNN-QLCT 

V/v thông báo kết quả kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 

trình: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông 

Sê Păng Hiêng đoạn qua khu vực Trạm Y 

tế xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa 

Quảng Trị, ngày 03  tháng  9  năm 2020 

  Kính gửi:  Chi cục Thủy lợi Quảng Trị 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông 

tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 06/2017/QĐ-UBND ngày 

09/5/2017 về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;  số 48/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 

của UBND tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 

06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng; 

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kè chống 

sạt lở khẩn cấp bờ sông Sê Păng Hiêng đoạn qua khu vực Trạm Y tế xã Hướng Lập, 

huyện Hướng Hóa; 

Căn cứ Báo cáo số 183/BC-CCTL ngày 12/8/2020 của Chi cục Thủy lợi Quảng 

Trị về việc hoàn thành thi công xây dựng công trình; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng 

hạng mục công trình ngày 19/8/2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chi cục Thủy lợi 

để bàn giao đưa vào sử dụng đối với công trình như sau: 

I. Thông tin về hạng mục công trình: 

1. Tên công trình: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Sê Păng Hiêng đoạn qua 

khu vực Trạm Y tế xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa 

2. Địa điểm xây dựng: xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

3. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV. 

4. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Quảng Trị. 

5. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế: 

5.1. Quy mô đầu tư xây dựng công trình:  

Đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bảo vệ khu vực Trạm Y tế xã Hướng lập 

với chiều dài 120m với kết cấu kè tường đứng bằng rọ đá xếp bậc cấp với bề rộng chân 

kè 4,0-:-5,0m; nạo vét lớp cuội sỏi trong phạm vi bồi lấp giữa lòng sông nhằm chỉnh 

dồng chảy chính ra xa bờ, tận dụng cát cuội sỏi nạo vét để đắp áp trúc gia cố dọc chân 
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tuyến kè và bờ sông với tổng chiều dài 376m (bao gồm cả đoạn làm kè rọ đá dài 

120m). 

5.2. Giải pháp kỹ thuật chủ yếu: 

Xây dựng tuyến kè chống sạt lở bảo vệ khu vực Trạm Y tế với chiều dài 120m 

(từ cọc MC1-1 đến MC1-7) với kết cấu kè tường đứng bằng rọ đá xếp bậc cấp, các rọ 

chính có kích thước (2x1x1)m và (2x1x1,5)m; chân kè và mặt trong thân kè lót vãi địa 

kỹ thuật. Tận dụng cát cuội sỏi nạo vét và đất cấp II (đất đào móng chân kè rọ đá) để 

đắp hoàn trả phía trong thân kè; đắp áp trúc gia cố cuội sỏi mặt ngoài thân kè phía lòng 

sông. Cụ thể như sau: 

+ Đoạn từ cọc (MC1-1 đến MC1-2) dài 20m, chân kè rộng 4,0m, chiều cao 5,0m, 

đỉnh kè rộng 2,0m; cao trình chân kè +319,0m, cao trình đỉnh kè +324,0m. Cao trình 

đắp gia cố cuội sỏi phía lòng sông +323,0m, hệ số mái m=2,0. 

+ Đoạn từ cọc (MC1-2 đến MC1-5) dài 60m, chân kè rộng 5,0m, chiều cao 5,0m, 

đỉnh kè rộng 3,0m; cao trình chân kè +319,0m, cao trình đỉnh kè +324,0m. Cao trình 

đắp áp trúc phía trong thân kè +324,0m; cao trình đắp gia cố cuội sỏi phía lòng sông 

+323,0m, hệ số mái m=2,0. 

+ Đoạn từ cọc (MC1-5 đến MC1-6) dài 20m, chân kè rộng 5,0m, chiều cao 4,0m, 

chiều rộng đỉnh kè 3,5m, cao trình chân kè +319,0m, cao trình đỉnh kè +323,0m. Cao 

trình đắp áp trúc phía trong thân kè +323,0m, cao trình đắp gia cố cuội sỏi phía lòng 

sông +323,0m, hệ số mái m=2,0. 

+ Đoạn từ cọc (MC1-6 đến MC1-7) dài 20m, chân kè rộng 4,0m, chiều cao 3,0m, 

chiều rộng đỉnh kè 3,0m, cao trình chân kè +319,0m, cao trình đỉnh kè +322,0m. Cao 

trình đắp áp trúc phía trong thân kè +322,0m, cao trình đắp gia cố cuội sỏi phía lòng 

sông +322,00m, hệ số mái m=2,0. 

- Nạo vét lớp cuội sỏi trong phạm vi bồi lấp dòng chảy dọc tuyến từ cọc C1 đến 

C21, với tổng diện tích 12.507m
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, chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m, cao độ hoàn 

thiện sau khi nạo vét +319,0m. Tận dụng khối lượng cuội sỏi nạo vét để đắp áp trúc 

phía trong thân kè rọ đá, áp trúc gia cố mặt ngoài dọc tuyến kè và bờ sông từ cọc (C1 

đến C21) với tổng chiều dài 376m. 

II. Kiến nghị: 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình và bàn giao đầy 

đủ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình cho UBND huyện Hướng 

Hóa, UBND xã Hướng Lập theo quy định tại phụ lục IV, Thông tư số 26/2016/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng. 

- UBND huyện Hướng Hóa, UBND xã Hướng Lập có trách nhiệm tiếp nhận, quản 

lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt và thực hiện 

bảo trì công trình theo quy định. 

Chi cục Thuỷ lợi căn cứ kết quả kiểm tra để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo 

thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Hướng Hóa; 

- UBND xã Hướng Lập; 

  - Lưu: VT, KH-TC, QLCT.  

GIÁM ĐỐC 
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