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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai 

năm 2020 trên địa bàn huyện 
 

 

Thực hiện Văn bản số 163/PCTT ngày 08/7/2021 của Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh về việc rà soát, báo cáo tiến độ 

triển khai khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn 

dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 theo Quyết định số 79/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

Năm 2020, thiên tai xảy ra ác liệt trên toàn tỉnh, đặc biệt đợt mưa lũ tháng 

10/2020 đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội của huyện với tổng giá trị 

thiệt hại 31 tỷ đồng; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu thiệt hại nặng nề phải mất 

rất nhiều năm, tốn nhiều kinh phí mới có thể khắc phục lại, như hệ thống kè bờ 

sông tại Hòa Lạc, Bùi La Nhân, một số tuyến đường giao thông nông thôn, giao 

thông nội đồng các xã ngoài đê và sạt lở bờ sông tại xã Đức Lạng, Trường Sơn, 

Tùng Châu, Quang Vĩnh,... Được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở ban 

ngành cấp tỉnh và sự nổ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở nên 

công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai đã được triển khai thực hiện đồng bộ, 

hiện nay các hoạt động sản xuất, dân sinh của nhân dân đã ổn định trở lại.  

1. Kết quả triển khai thực hiện các dự án 

a. Dự án Khôi phục đường giao thông thôn Vĩnh Yên xã Đức Lạng. 

Dự án Khôi phục đường giao thông thôn Vĩnh Yên xã Đức Lạng được 

UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 

04/6/2021 với tổng mức đầu tư là 6.983 triệu đồng. Công trình triển khai nhằm 

khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa, khôi phục tuyến đường GTNT thôn Vĩnh 

Yên xã Đức Lạng đồng thời chống sạt lở bờ sông, bảo vệ công trình, tài sản và 

đáp ứng như cầu đi lại cho nhân dân thôn Vĩnh Yên. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp đường GTNT 

thôn Vĩnh Yên xã Đức Lạng tại Tờ trình số 1559/TTr-UBND ngày 18/6/2021 

của UBND huyện Đức Thọ.  

b. Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Vĩnh Đại 

xã Quang Vĩnh. 

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Vĩnh Đại xã 

Quang Vĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 



2248/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 với tổng mức đầu tư là 2.200 triệu đồng. Công 

trình triển khai nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa khôi phục tuyến 

đường giao thông nông thôn nhằm đáp ứng như cầu đi lại cho nhân dân thôn 

Vĩnh Đại xã Quang Vĩnh. 

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây 

dựng công trình tại Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 và Ủy ban 

nhân dân huyện đang tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu 

rộng rãi trong nước qua mạng. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

Sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, các công trình dự 

kiến triển khai thi công vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 10/2021, là thời điểm 

trọng tâm của mùa mưa lũ việc thi công sẽ bị hưởng đến tiến độ thi công cũng 

như chất lượng công trình và ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trong khu 

vực. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tiến độ triển khai thực hiện các dự án khắc 

phục hậu quả thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện./. 

 

Nơi nhận:         
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Ban Quản lý Dự án XDCB huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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