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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
 

Trước diễn biến của thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường, nhất là các đợt 

mưa lũ kéo dài làm cho vùng đồng bằng, vùng ngoài đê bị ngập sâu, vùng sinh 

sống của các hộ dân ở chân núi thường bị sạt lở làm chết nhiều người và hư hỏng 

toàn bộ tài sản như đã xảy ra trong đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam; huyện Minh Hóa, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Bình; huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị. Qua theo dõi trong thời gian qua, nhất là đợt mưa lũ vừa qua, 

UBND huyện Đức Thọ xin báo cáo và đề xuất UBND tỉnh như sau:  

Khu vực dưới chân núi Rú Dầu tại thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc có 07 hộ 

dân, với 20 nhân khẩu sinh sống; những năm qua, do ảnh hưởng của thời tiết phức 

tạp, nắng nóng kéo dài, lượng mưa lớn nên khu vực này đã xuất hiện vệt sụt lún 

theo sườn núi, hiện tại có nơi rộng tới gần 1m, nước chảy từ trên núi dồn về khe 

nứt này nên nguy cơ sạt lở đất là rất cao ở bất cứ thời điểm nào, đe dọa trực tiếp 

đến tính mạng và tài sản đối với các hộ dân sống dưới chân núi; thời gian qua, vào 

mùa mưa lũ, trước nguy cơ sạt lở đất tại khu vực này, UBND huyện đã phải quyết 

định sơ tán các hộ dân này đến nơi tránh trú an toàn. 

Để đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho các hộ dân sống dưới chân núi Rú 

Dầu, thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc; UBND huyện Đức Thọ kính đề nghị UBND 

tỉnh cho chủ trương di dời, tái định cư cho các hộ dân nói trên với phương án: 

- Phần đất hiện nay đang sinh sống: Cho nhân dân giữ lại và chỉ được phép 

sản xuất nông, lâm nghiệp, làm vườn. 

- Nơi ở mới: Xây dựng và bố trí vào Khu tái định cư, có chính sách hỗ trợ 

phần nhà cửa tại nơi ở cũ để nhân dân có điều kiện xây nhà tại nơi ở mới. 

Kính đề nghị sự quan tâm, xem xét, giải quyết của UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: TNMT, NN&PTNT, KH&ĐT, TC; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã Hòa Lạc; 

- Lưu: VT, KT-HT 
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