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Số:  260  /TTr-SNN Quảng Trị, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân công trình: Nam Thạch Hãn 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Công trình: Sửa chữa khẩn cấp tràn xả lũ Nam Thạch Hãn được UBND tỉnh bố 

trí 45,0 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa 

phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách để thực hiện giai đoạn 2, trong đó: bố trí 25,0 

tỷ đồng tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 (trên cơ sở Quyết định số 

1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và 20,0 tỷ đồng tại Quyết 

định số 306/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 (trên cơ sở Quyết định số 1873/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2018 Thủ tướng Chính phủ). 

Sau khi được giao vốn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành 

công trình và giải ngân đảm bảo tiến độ theo quy định. Tuy nhiên, do công trình có 

giải pháp kỹ thuật phức tạp, điều kiện mặt bằng thi công khó khăn, công trình vừa thi 

công vừa phải cấp nước phục vụ sản xuất, khối lượng thi công chủ yếu là phần ngầm 

khuất nên giá trị giải ngân đến hết 31/12/2019 chỉ đạt 84% kế hoạch vốn được bố trí, 

còn lại 6,805 tỷ đồng chưa giải ngân (thuộc phần vốn được phân bổ tại Quyết định số 

1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Ngày 27/3/2020, UBND 

tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương xin kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân tại Báo cáo số 55/BC-UBND. 

Đến nay, công trình đã thi công hoàn thành. Tuy nhiên, do hạng mục tấm bê tông 

gia cố chống xâm thực sân tiêu năng, mũi phun có xuất hiện các vết nứt bề mặt, để 

đảm bảo đầy đủ sơ sở nghiệm thu hoàn thành bàn giao hạng mục công trình vào sử 

dụng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 247/BC-SNN ngày 11/8/2020 báo 

cáo và đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện công tác kiểm định, đánh giá 

nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình 

và tránh hiện tượng vết nứt bê tông lặp lại khi thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục 

giai đoạn 3 ở phía bờ Bắc. 

Thực hiện văn bản số 6054/VPCP-KTTH ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính 

phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW, TPCP sang 

năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh cho kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân công trình: Nam Thạch Hãn, hạng mục Sửa chữa khẩn cấp tràn 

xả lũ Nam Thạch Hãn đến hết ngày 31/12/2020 để có cơ sở gia hạn Hợp đồng xây 

dựng, triển khai công tác xử lý vết nứt và thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh quyết 

toán đảm bảo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:     

 - Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Ban QLDA; 

- Lưu: VT, KHTC, QLCT. 
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