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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1675 /SNN-QLCT 

V/v tham gia ý kiến về báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè 

chống sạt lở khẩn cấp  bờ sông Thạch 

Hãn đoạn qua thôn Trà Liên Đông, xã 

Triệu Giang, huyện Triệu Phong 

Quảng Trị, ngày  14  tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 1424/SKH-TĐ ngày 

04/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với  

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông 

Thạch Hãn đoạn qua thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ ý kiến đề xuất của địa phương và các 

thành viên tham gia buổi kiểm tra thực địa ngày 10/10/2019 do Ban QLDA chủ trì 

(theo Giấy mời số 701/GM-BQLDA ngày 07/10/2019), Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất về sự cần thiết đầu tư xây dựng tuyến Kè chống sạt lở khẩn 

cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện 

Triệu Phong. 

2. Về quy mô và giải pháp kỹ thuật: 

- Đề nghị Ban QLDA rà soát, cập nhật, thống nhất các nội dung về quy mô 

đầu tư, giải pháp kỹ thuật giữa Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo kết 

quả thẩm định nội bộ của ban QLDA.  

- Trong phạm vi nguồn vốn được bố trí (6,0 tỷ đồng), thống nhất đề xuất quy 

mô và giải pháp thiết kế công trình theo thứ tự ưu tiên như sau: 

 + Gia cố hộ chân kè bằng giải pháp lăng thể đá đổ trên toàn bộ chiều dài 

đoạn bờ sông sạt lở qua thôn Trà Liên Đông (điểm đầu từ cuối Kè Long Giang 

đến điểm cuối là cửa ra của Hói Đại Lộc) với chiều dài khoảng 470m. Lựa chọn 

tuyến kè, hệ số mái chân kè, cao độ và bề rộng cơ kè cần đảm bảo hệ số ổn định 

chân mái, hạn chế tối đa việc chặt phá cây dọc bờ sông. 

+ Tại các vị trí khu dân cư có nhu cầu thường xuyên lên xuống, bố trí 03 bến 

nước, kết cấu bằng BTCT M250. 

+ Gia cố phần thân kè (từ chân kè đá đổ trở lên đến đỉnh kè) những đoạn bị 

sạt lở sát vào đường giao thông (với tổng chiều dài khoảng 250m) bằng giải pháp 

đá lát khan trong khung giằng BTCT M250, phía trong đắp đất C3 tạo đường giao 

thông trên đỉnh kè với bề rộng tối thiểu B=3,0m. 

- Căn cứ theo kiến nghị của địa phương, theo thực tế nhu cầu ngăn mặn giữ 

ngọt nhằm phục vụ chống hạn cho 05 xã (Triệu Giang, Triệu Thuận, Triệu Long, 

Triệu Hòa, Triệu Đại), cũng như tạo điều kiện kết nối tuyến giao thông dọc bờ 
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sông Thạch Hãn (qua hai bờ Hói Đại Lộc), đề nghị trong báo cáo cần đưa nội 

dung kiến nghị trong giai đoạn tới cần nghiên cứu bố trí nguồn vốn đầu tư công 

trình “cống ngăn mặn kết hợp cầu giao thông qua Hói Đại Lộc” tại điểm cuối 

tuyến “kè chống sát lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Trà Liên 

Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong”.  

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và tổ chức thẩm định theo quy định hiện hành./. 

 Nơi nhận: 
 - Giám đốc Sở; 

 - Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT; 

 - Lưu: VT, KH-TC, QLCT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 


		2019-10-14T14:19:45+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-10-14T14:20:22+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




