
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 2119/SNN-TL 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử  

tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

   

 

 Kính gửi:  
 

 
- Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình; 

- Hội đồng nhân dân thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. 

 

Thực hiện Văn bản số 3389/UBND-THVX ngày 24/8/2022 về việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX. Trong đó có 

ý kiến cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: “Trong thời gian qua 

trên địa bàn thị trấn Lăng Can xảy ra nhiều đợt mưa lũ kéo dài, làm thiệt hại lớn 

về tài sản, hoa màu, đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí xây 

kè chống sạt lở để bảo vệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân, cụ thể: 

- Kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân phố Nặm Chá, Nặm Đíp, Nặm 

Cưởm, Đon Bả và Làng Chùa chiều dài khoảng 3.500m; kè từ cầu Lùng Loàng 

đến cầu sân vận động Bản Kè khoảng 1.800m. 

- Nâng cao thêm 1 mét đoạn tường kè dọc bờ suối khu vực Nà Thẳm, thị trấn 

Lăng Can với chiều dài khoảng 1.000m do khu dân cư ở thấp, khi mưa, lũ to hay 

bị ngập, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng cuộc sống của người dân”.  

Sau khi đi kiểm tra thực tế và đối chiếu với các tài liệu liên quan, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Kết quả kiểm tra hiện trạng 

- Bờ suối khu vực thuộc tổ dân phố Nặm Chá, Nặm Đíp, Làng Chùa, Nà Khà 

với tổng chiều dài khoảng 3.500m, trong đó có 750m bờ suối bị sạt lở nghiêm 

trọng gây mất đất sản xuất, hoa mầu và có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, cơ sở 

hạ tầng của nhân dân. Trong đó đặc biệt tại đoạn bờ suối Nặm Chá sạt lở rất 

nghiêm trọng có vị trí hình thành hàm ếch gây lún, gẫy đường bê tông vào khu 

sản xuất Cốc Chủ với chiều dài khoảng 50m.  

- Bờ suối từ cầu Lùng Loàng đến cầu sân vận động Bản Kè có tổng chiều dài 

khoảng 1.800m, trong đó có 250m bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng thuộc tổ dân phố 

Phai Che B, Bản Kè làm sạt lở khoảng 0,5ha đất sản xuất và làm hư hỏng hoàn 

toàn khoảng 70m kênh bê tông (đã được nhân dân khắc phục phục tạm thời bằng 

đường ống nhựa HDPE để cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất). 

- Đoạn tường kè dọc bờ suối khu vực Nà Thẳm, thị trấn Lăng Can: Đã được 

UBND huyện (Chủ đầu tư) xây dựng với chiều dài 325m, cụ thể: 
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+ Công trình kè chống sạt lở khu vực Nà Thẳm, thôn Nà Khà gồm 02 đoạn 

kè có tổng chiều dài L=105m, hình thức kè trọng lực, kết cấu kè bằng đá xây vữa 

xi măng mác 100, chiều cao thân kè trung bình từ 4 ÷ 4,4m, từ nguồn ngân sách 

dự phòng huyện năm 2018. 

+ Đoạn kè bờ hữu từ cọc PA2-6,21m ÷ H10 thuộc công trình kè bờ suối 

Nặm Chang bảo vệ khu hành chính huyện Lâm Bình giai đoạn 3, có chiều dài L = 

220m, hình thức kè trọng lực, kết cấu kè bằng bê tông mác 200, chiều cao kè 

khoảng 5,3m.  

Như vậy, ý kiến của cử tri thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị tỉnh 

bố trí kinh phí xây kè chống sạt lở để bảo vệ diện tích đất sản xuất cho nhân dân 

là cần thiết. Tuy nhiên hiện nay do biến đổi khí hậu dẫn đến lũ lụt bất thường nên 

hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn của tỉnh xảy ra ở rất nhiều nơi, để 

khắc phục tình trạng sạt lở cần rất nhiều kinh phí để thực hiện trong khi điều kiện 

kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên chưa bố trí được nguồn kinh phí để 

đáp ứng nhu cầu thực tế cần thiết phải đầu tư. 

2. Giải pháp khắc phục 

a) Đối với kiến nghị “Nâng cao thêm 1 mét đoạn tường kè dọc bờ suối khu 

vực Nà Thẳm, thị trấn Lăng Can với chiều dài khoảng 1.000m do khu dân cư ở 

thấp, khi mưa, lũ to hay bị ngập, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng cuộc sống của 

người dân”: Theo thiết kế được duyệt thì cao trình đỉnh tuyến kè đã xây dựng 

tương đương với cao trình mặt đường dân sinh hiện có và phù hợp với địa hình 

khu vực với mục tiêu bảo vệ chống sạt lở bờ khi có lũ lớn chế độ dòng chảy của 

suối Nặm Chang khu vực này là tràn bãi. Nếu xây dựng kè để dòng chảy hoàn 

toàn trong lòng suối thì theo tính toán sơ bộ cần phải nâng cao độ đỉnh kè thêm từ 

2-3m. Mặt khác kết cấu kè hiện tại không cho phép tôn cao thêm như vậy vì 

không đảm bảo yêu cầu chịu lực đồng thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thoát 

nước từ trong kè ra suối khi có mưa lũ lớn. Vì vậy kiến nghị nâng cao 1mét tường 

kè là không thực hiện được và không phù hợp với địa hình thực tế. 

b) Đối với kiến nghị xây dựng “Kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân 

phố Nặm Chá, Nặm Đíp, Nặm Cưởm, Đon Bả và Làng Chùa chiều dài khoảng 

3.500m; kè từ cầu Lùng Loàng đến cầu sân vận động Bản Kè khoảng 1.800m”: 

- Trước mắt: Đề nghị UBND thị trấn Lăng Can thường xuyên theo dõi diễn 

biến khu vực sạt lở bờ suối, tổ chức rào chắn cảnh báo, cắm biển cấm các 

phương tiện vận tải lưu thông sát khu vực sạt lở nguy hiểm và báo cáo kịp thời 

về các diễn biễn phát sinh. Tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương để 

xử lý 2 vị trí sạt lở rất nghiêm trọng (đoạn gãy đường bê tông vào khu sản xuất 

Cốc Chủ và đoạn gãy kênh bê tông thuộc tổ dân phố Phai Che B, Bản Kè), giải 

pháp xử lý: đóng cọc tre, đắp bao tải đất, đắp đất... 

- Về lâu dài: Dự án kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân phố Nặm Đíp, 

Nà Khà, Làng Chùa thị trấn Lăng Can đã có trong danh mục dự án chuẩn bị đầu tư 
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giai đoạn 2021-2025 (tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND 

tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-

2025 tỉnh Tuyên Quang).Dự án đã được thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư tại Báo cáo số 834/BC-HĐTD ngày 24/11/2020 của Hội đồng thẩm định chủ 

trương đầu tư với quy mô xây dựng khoảng 7000m kè và kinh phí đầu tư dự kiến 

98tỷ đồng (Dự án đã được bố trí 200 triệu đồng tại Quyết định số 363/QĐ-UBND 

ngày 7/9/2020 của UBND tỉnh để lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư). Tuy nhiên do 

quy mô và kinh phí đầu tư công trình lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách của tỉnh 

gặp nhiều khó khăn nên đến nay chưa bố trí được kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng. 

Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng 

nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các ngành 

liên quan xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên tham mưu lồng ghép các nguồn vốn để 

thực hiện dự án. 

Riêng đối với 2 vị trí sạt lở rất nghiêm trọng (đoạn gãy đường bê tông vào 

khu sản xuất Cốc Chủ và đoạn gãy kênh bê tông thuộc tổ dân phố Phai Che B, 

Bản Kè) có chiều dài khoảng 120m cần ưu tiên đầu tư khắc phục sớm. Để đảm 

bảo an toàn chống sạt lở đất sản xuất của nhân dân và cơ sở hạ tầng trong khu 

vực, đề nghị UBND huyện Lâm Bình xem xét, bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng 

2 đoạn này trước; trường hợp không cân đối được nguồn vốn báo cáo UBND tỉnh 

xemxét, giải quyết. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị trấn Lăng Can, huyện 

Lâm Bình của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, thực hiện; 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Can tổ chức triển khai thực 

hiện những nội dung trên và thông báo để cử tri được biết./.                                                                                                                                              

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND  tỉnh  

- UBND tỉnh;                          (Báo cáo) 

- UBND huyện Lâm Bình;  

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu VT,TL.(My) 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 
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