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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1693/SNN-TL ngày 29/7/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc góp ý Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và Thủy 

lợi thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; qua nghiên cứu, Ủy ban 

nhân dân huyện Hương Sơn có ý kiến như sau: 

1. Tại trang 152 với kịch bản phát triển cao đến năm 2050 có nội dung 

“Các công trình đề nghị đầu tư xây dựng bổ sung ở giai đoạn này: Xây dựng các 

hồ chứa nước Chúc A ở Hương Khê, hồ Đá Gân, Khe Chè, Nước Sốt, Rào Mắc 

huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh)”: 

- Đề nghị điều chỉnh thời gian đầu tư hồ Đá Gân phù hợp với Biểu 49, 

trang 201; trong Biểu 49 nêu hồ Đá Gân với dung tích 80 triệu m3 được đề nghị 

đầu tư giai đoạn 2021 - 2030. 

- Đề nghị điều chỉnh xây dựng hồ chứa nước Rào Àn thay hồ chứa nước 

Nước Sốt vì trên thượng nguồn của suối Nước Sốt là suối Nậm Chốt hiện nay đã xây 

dựng hồ thủy điện Hương Sơn và chuẩn bị triển khai hồ thủy điện Hương Sơn 2. 

- Đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch hồ chứa Rào Mắc vì vùng Rào Mắc hiện 

đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung. 

2. Tại trang 155 có nội dung “đối với một số khu đô thị như Tp Thanh 

Hóa, Tp Vinh, Tp Đồng Hới, Tp Huế... sẽ mở rộng không gian. Cùng với xu thế 

biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phạm vi cần bảo vệ, cần xem xét nâng cao 

tần suất chống lũ cho khu vực này”, đề nghị bổ sung Thành phố Hà Tĩnh vào 

quy hoạch phòng, chống lũ trong trường hợp hồ chứa Kẽ Gỗ xả lũ. 

3. Các nội dung khác đồng ý với bản dự thảo đưa ra. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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