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V/v báo cáo kết quả thực hiện xử lý
khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông
Cái Vừng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ Thông báo số 33/TB-VPUBND ngày 03/7/2020 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân Tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng
tại cuộc họp tình hình sạt lở bờ sông Cái Vừng, huyện Hồng Ngự. Đề nghị Ủy
ban nhân dân Huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn Huyện khảo sát gia cố bổ
sung thêm cừ tràm chân taluy mái kè sông Cái Vừng nhằm đảm bảo tính ổn định
lâu dài cho công trình trên;
Dự án Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Cái Vừng đã được Ủy ban
nhân dân Tỉnh hỗ trợ kinh phí 19,50 tỷ đồng từ nguồn Vốn Ngân sách Tỉnh hỗ trợ
có mục tiêu cho Huyện năm 2018-2019. Trong đó: Năm 2018 là 7,50 tỷ đồng và
năm 2019 là 12 tỷ đồng (theo Công văn số 217/UBND-ĐTXD ngày 06/7/2018 và
Công văn số 174/UBND-ĐTXD ngày 26/4/2019 của UBND Tỉnh).
Dự án được UBND huyện Hồng Ngự phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại
Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán (đoạn nối dài) tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày
19/6/2019, với những nội dung như sau:
Tổng chiều dài tuyến kè L=448m, trong đó: Địa bàn xã Long Thuận dài
398m và xã Phú Thuận A dài 50m.
* Thực hiện đầu tư giai đoạn 1:
- Cao trình đỉnh kè +5,50 và cao trình chân kè ±0,00;
- Tại cao trình cơ ±0,00 đến cao trình +5,50 tạo mái dốc m=1,50m bằng đá
gói vải lọc từng lớp dày 50cm; Phần mái dốc từ đỉnh kè ở cao trình +5,50 đến cao
trình ±0,00 trải thảm đá (10x2x0,3)m;
- Gia cố phía dưới thân kè bằng cừ tràm L=4,5m, Øngọn ≥ 4,2cm, mật độ
16cây/m2;
- Gia cố 03 hàng cừ tràm L=4,5m, Øngọn ≥ 4,2cm, mật độ 3 cây/m/hàng
phía trước rọ đá (2x1x0,3)m.
- Chiều dài thả bao cát lấp hố xói mỗi tuyến là 70m, tạo cơ rộng B=2,0m
tại cao trình cơ ±0,00 đến lòng sông thả bao tải cát lấp hố xói theo hệ số mái
m=2,5m.
- Khôi phục mặt đường hiện trạng kết cấu láng nhựa 02 lớp tiêu chuẩn nhựa
3,0kg/m2; cấp phối đá 4x6 dày 14cm, Evl > 300Mpa, cấp phối đá dăm loại I lớp
trên dày 16cm, Evl >260Mpa.

- Lắp dựng hệ thống lan can bằng thép hình bảo vệ.
- Kinh phí đầu tư (không kể dự phòng): 19.902.160.000 đồng (Bằng chữ:
Mười chín tỷ, chín trăm lẻ hai triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).
* Thực hiện đầu tư giai đoạn 2 (nếu trong vòng 12 tháng kể từ khi công
trình bàn giao đưa vào sử dụng, biện pháp xử lý giai đoạn 1 đảm bảo thì giai
đoạn 2 không thực hiện và ngược lại). Quy mô cụ thể như sau:
- Gia cố cọc khoan nhồi BTCT mác 200, với đường kính D=400mm, chiều
dài cọc L=40m; cao trình đầu cọc khoan nhồi +4,50m;
- Bố trí 03 hàng cọc khoan nhồi, mật độ đóng theo hình hoa mai, khoảng
cách cọc 1,0m/cọc.
Đến nay, dự án đã được thi công hoàn thành giai đoạn 1 và nghiệm thu đưa
vào sử dụng được hơn 12 tháng; theo báo cáo kết quả quan trắc (của đơn vị tư vấn
thiết kế) công trình Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Cái Vừng kết luận
công trình đạt ổn định tổng thể, không bị chuyển vị; UBND Huyện thống nhất
cho chủ trương lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư và kiểm tra nghiệm thu xóa bảo
hành công trình (đầu tư giai đoạn 1) theo quy định. Đồng thời, cho chủ trương đầu
tư gia cố chân kè nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài của công trình theo ý kiến
chỉ đạo của PCT/UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại Thông báo số
133/TBVPUBND ngày 03/7/2020.
Xét thấy, trường hợp thiết kế theo góp ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Tỉnh tại Công văn số 1888/SNN-TL ngày 31/8/2020, thì kinh phí đầu
tư khá lớn, trong khi nguồn vốn Huyện hạn chế, mặt khác dự án chỉ thiết kế chống
sạt lở mái taluy nền đường không làm cứng hóa lòng sông.
Xuất phát từ thực tế trên, UBND Huyện cho chủ trương tiếp tục triển khai
đầu tư gia cố cọc bê tông chân mái taluy kè (tại vị trí cừ tràm chân kè) để tăng
cường độ ổn định công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cái Vừng theo chỉ đạo của
PCT/UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại Thông báo số 133/TBVPUBND ngày
03/7/2020 của Văn phòng UBND Tỉnh từ nguồn kinh phí còn thừa của dự án và
một phần ngân sách Huyện.
Ủy ban nhân dân Huyện báo đến Ủy ban nhân dân Tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng KT-HT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn

