
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

            

Số: 2826/UBND-DA 
V/v đề nghị đưa dự án Kè chống 

sạt lở bờ hữu sông Ngàn Sâu đoạn 

qua xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ 

vào danh mục các dự án sử dụng 

nguồn vốn khắc phục bão lụt và 

các nguồn khác 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

Đức Thọ, ngày 09 tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 
  

Xã Đức Lạng nằm ở phía Tây Nam huyện Đức Thọ, giáp ranh với huyện 

Vũ Quang trải dài dọc theo bờ hữu sông Ngàn Sâu; cứ đến mùa mưa lũ hàng 

năm, lượng nước đổ nhiều, dòng chảy lớn khiến cho bờ sông bị sạt lở, nhất là 

vùng bờ sông bên chân cầu Chợ Bộng với chiều dài hơn 2km.  

Trong đợt mưa lũ liên tục tháng 10/2020 vừa qua, tình trạng sạt lở diễn ra 

hết sức nghiêm trọng, đất đai, cây cối đã bị dòng nước cuốn sạt lở, đổ sập xuống 

lòng sông, tuyến đường dọc bờ hữu sông cũng như hai bên chân cầu đã bị sạt lở 

đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 136 hộ dân và 405 nhân khẩu (bờ tả 

đoạn này đã được xây dựng kè); vừa qua Đoàn kiểm tra phòng chống lụt bão của 

tỉnh cùng các sở ngành đã đi thực tế và ghi nhận tình trạng sạt lở là hết sức 

nghiêm trọng, cần có phương án xử lý, khắc phục kịp thời.  

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho dân cư ven sông, phục vụ 

sản xuất, ổn định đời sống và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Đức Lạng 

thì việc triển khai đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ hữu sông Ngàn Sâu đoạn 

qua xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ là hết sức cần thiết, cấp bách (tổng mức đầu tư 

dự kiến khoảng 130 tỷ đồng). Vì vậy, UBND huyện Đức Thọ xin báo cáo và kính 

đề nghị UBND tỉnh cho đưa vào danh mục các dự án đầu tư bằng nguồn vốn 

khắc phục hậu quả bão lụt năm 2020 và lồng ghép các nguồn vốn khác để công 

trình sớm được triển khai thực hiện.  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNN; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã Đức Lạng; 

- Các phòng: TC-KH, NN&PTNN; 

- Lưu: VT, DA. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
    

        Trần Quang Tuấn 
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