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V/v xem xét, hỗ trợ kinh phí để xây
dựng bờ kè chống sạt lở ven sông
Tam Kỳ

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.
Thực hiện Công văn số 203-CV/BCSĐ ngày 19/8/2021 của Ban Cán sự
Đảng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy tháng 7/2021. Sau khi đi
kiểm tra thực tế cùng với địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo và
đề xuất như sau:
- Vị trí địa phương đề xuất xây dựng công trình: Nằm ở bờ tả sông Tam
Kỳ đoạn qua Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ. Hiện trạng đoạn sạt lở với
chiều dài khoảng hơn 250m, đoạn này có đường bê tông dân sinh dọc bờ sông,
phía trong là các hộ dân sinh sống, xây dựng nhà cấp 4; một vài vị trí đã lún, sụt
mặt đường bê tông; phạm vi sạt lở cách đường bê tông dân sinh khoảng từ 1-2m
và cách nhà dân từ 15-20m, có xu hướng mở rộng gây ảnh hưởng đến đời sống,
sinh hoạt người dân, nhất là sau mùa mưa lũ năm 2020.
- Để đảm bảo ổn định bờ sông, ổn định đời sống, sinh hoạt nhân dân; Sở
Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để
UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức lập dự án, triển khai xây dựng công trình bờ
kè chống sạt lở ven sông Tam Kỳ đoạn qua Phường An Sơn. Việc xây dựng
công trình không được làm thu hẹp mặt cắt lòng sông và gây cản trở dòng chảy
trên sông Tam Kỳ.
Trong khi chờ dự án đầu tư, đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo
UBND phường An Sơn tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra và thực hiện việc
cắm biển cảnh báo ở nh ng vị trí có sạt lở, nguy hiểm để nhân dân chủ động
phòng tránh; đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp xử lý tạm để hạn chế
sạt lở tiếp tục xảy ra và xây dựng phương án sẵn sàng di dời, sơ tán nhân dân
đến nơi an toàn.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Tam Kỳ;
- Lưu: VT, CCTL, QLXDCT.
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