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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh nội dung tên công trình được phân bổ kinh phí  

khắc phục hậu quả thiên tai tháng 10/2020 đã được phê duyệt  

tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 

 

                              Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Tràn Khe Bố nằm trên đoạn tuyến nối từ cầu Khe Cò đến Đồn Biên 

phòng Sơn Hồng thuộc tuyến đường giao thông Biên giới Tây - Lĩnh - Hồng, 

huyện Hương Sơn.  

Do công trình xây dựng từ lâu (trước năm 2005) và phải chịu tác động 

trực tiếp của mưa lũ đầu nguồn hàng năm, đặc biệt là sau đợt mưa lũ tháng 10 

năm 2020 đã làm hư hỏng nhiều vị trí mặt đường và công trình trên tuyến. 

Riêng hạng mục đường tràn Khe Bố phần thượng lưu tràn bị đất đá bồi lấp, 

giảm diện tích thoát nước lòng cống qua tràn, chuyển dòng phụ làm hư hỏng 

cống, xói lở, cuốn trôi lớp bê tông gia cố mái ta luy hạ lưu kéo theo một phần 

đất nền đường tràn làm giao thông đi lại hết sức khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai 

nạn giao thông, mất an toàn giao thông. 

Ngày 08/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND về 

việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tháng 10/2020. Trong đó có 

nội dung phân bổ 4,5 tỷ đồng để khôi phục đường tràn Khe Bố với nhiệm vụ 

của công trình là tuyến đường huyện phục vụ nhu cầu giao thông cho các xã 

Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, bảo vệ phát triển rừng; qua cửa khẩu Đá Gân, 

phục vụ nhiệm vụ tuần tra Biên giới. 

Căn cứ quyết định phân bổ kinh phí và kết quả kiểm tra, khảo sát hiện 

trạng công trình, UBND huyện đã tổ chức lập đề cương nhiệm vụ, chỉ định đơn 

vị tư vấn khảo sát, thiết kế, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình theo quy định và xác định: để hoàn thành tốt nhiệm vụ của công trình 

theo yêu cầu nêu trên, đặc biệt hoạt động tuần tra Biên giới của Đồn Biên 

phòng Sơn Hồng và phục vụ lưu thông qua lại của Nhân dân hai nước Việt - 

Lào vùng cửa khẩu Đá Gân thì ngoài việc khôi phục đường tràn Khe Bố còn 

phải khôi phục hư hỏng mặt đường một số đoạn trên đoạn tuyến từ cầu Khe Cò 

đến Đồn Biên phòng Sơn Hồng (đoạn từ cầu Khe Cò đến Quốc lộ 8A vừa được 

nâng cấp đang khai thác rất tốt) và công trình tràn Khe Léc nằm trong đoạn 

tuyến trên (có hình ảnh hiện trạng hư hỏng kèm theo); tổng dự toán để đầu tư 

xây dựng công trình là 5.672.770.000 đồng. 



Từ thực trạng trên, UBND huyện Hương Sơn kính đề nghị UBND tỉnh, 

Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét điều chỉnh nội dung tên công trình được phân 

bổ kinh phí khôi phục hư hỏng là “khôi phục các tràn Khe Bố, Khe Léc và một 

số đoạn tuyến trên đường từ cầu Khe Cò đến Đồn Biên phòng Sơn Hồng, 

huyện Hương Sơn”. Về phần kinh phí: đã được UBND tỉnh phân bổ 4,5 tỷ 

đồng, còn thiếu 1.172.770.000 đồng, UBND huyện cam kết huy động nội lực 

bố trí thực hiện để hoàn thành công trình theo kế hoạch. 

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và giải quyết của UBND 

tỉnh và quý Sở./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Quang Thọ 
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